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   ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, kümeleme yazma tekniğinin üniversite öğrencilerinin 

akademik başarısına ve yazmaya karşı tutumuna olan etkilerini ortaya çıkarmak ve 

araştırmanın sonuçlarına göre çözüm ve öneriler sunmaktır. Bunun için öğrencilerin 

tutumları ve kümeleme stratejisinin başarıya olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada, deney grubuna kümeleme tekniği öğretim programı, kontrol grubuna ise 

geleneksel öğretim programı uygulanmıştır. Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği birinci 

sınıfında okuyan 47 öğrenci yer almıştır. Kontrol grubu 1/C sınıfındaki 20 

öğrenciden, deney grubu ise 1/B sınıfındaki 27 öğrenciden oluşmuştur. Bu araştırma, 

2003–2004 akademik öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir.  

Deney ve kontrol grupları, sınıfların doğal yapısı korunarak 

oluşturulduğundan yarı-deneysel araştırma modeli uygulanmıştır. Araştırmaya 

başlamadan önce öğrencilerin ÖSS puanı ve hazırlık sınıfı İngilizce kompozisyon 

notları incelenmiş ve gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.  

Araştırma öncesi ve sonrasında her iki gruptaki öğrencilerin yazmaya karşı 

tutumlarını saptamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Yazma Dersi Tutum 

Ölçeği, yazma başarısını ölçmek için başarı testi (kompozisyon yazma) 

uygulanmıştır. Uygulama öncesinde, kompozisyon dersine yönelik görüşlerini almak 

ve ortaöğretimde ne kadar sıklıkla kompozisyon dersi işlediklerini saptamak üzere her 

iki gruba sorular sorulmuştur. Ayrıca, uygulama sonrasında, deney grubundaki 

öğrencilerin clustering stratejisine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu 

bir soru sorulmuştur. Araştırma süresince her iki grubun yazma dersini araştırmacı 

kendisi vermiştir.  

Veriler, her iki gruba yöneltilen açık uçlu sorulardan, tutum ölçeğinden ve 

anlatısal metin konusunda bilgilendirilen üç araştırmacı tarafından değerlendirilen 

kompozisyon kâğıtlarından elde edilmiştir. Her iki gruptaki öğrencilerin 

kompozisyon dersine ve uygulama sonrasında deney grubunun öğretim tekniğine 

yönelik görüşlerini almak için açık uçlu sorular sorulmuş ve öğrencilerin yanıtları 

analiz edilmiştir. 
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Araştırmada, clustering yazma tekniğinin deney grubundaki öğrencilerin 

yazma becerilerini geliştirip geliştirmeyeceği, yazmaya yönelik tutumlarını olumlu 

yönde etkileyip etkileyemeyeceği araştırılmıştır. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel 

yöntemlerle değerlendirilmiştir. Kullanılan çözümleme teknikleri: Aritmetik 

ortalama, puanların aritmetik ortalamadan farkını ortaya koymak için standart sapma, 

yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi, ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlılığını belirlemek için t-testi. 

Elde edilen bulgularda, deney ve kontrol grupları arasında bilişsel düzeyde 

deney gurubunun lehine anlamlı farklar ortaya çıkmıştır.  
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ABSTRACT 

This research study was designed to determine the efficacy of the clustering 

writing technique on the ELT students in writing classes at university by comparing 

the participants in the experimental group with those in the control group with respect 

to their achievements and attitudes towards writing and offer suggestions based on the 

findings. The participants in the experimental group were taught in line with the 

principles of the clustering technique while those in the control group received a 

traditional instruction.  

The research involved 47 first year students at the English Department, Buca 

Faculty of Education, Dokuz Eylül University. Of these 47 students, 20 participants 

in 1/B were taken as the control group whereas 27 participants in 1/C as the 

experimental group. This study was carried out during the fall semester of the 2003-

2004 academic year.  

The quasi-experimental research design was used since the participants were 

selected from two classes that were kept intact. Prior to the onset of the study, the 

university entrance examination results and prep class composition grades were 

examined and it was found out that there was no significant difference between the 

two groups. 

An attitude scale and an achievement test (composition writing) prepared by 

the researcher were administered to the control and experimental groups both at the 

beginning and at the end of the study. Prior to the onset of the study, the participants 

were asked questions with the aim to find out their opinions about the composition 

course and to learn how frequently they did the composition course during their 

secondary education. In addition to this, the students in the experimental group were 

asked an open-ended question in order to learn their opinions on the clustering 

writing technique. 

Both groups in the study were taught by the researcher, herself, who had been 

trained in the methodology of implementing clustering strategy.  The traditional 
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writing technique was used with the control group whereas the clustering writing 

technique was capitalized on with the experimental group.  

The composition attitude scale and the rubric were developed by the 

researcher. The scale whose validity was checked by the professionals of the field in 

question was found to be reliable (reliability coefficient: .94).  

Data were obtained from both groups by means of the open-ended questions, 

the attitude scale and the participants’ compositions evaluated by three raters trained 

in using a Narrative Writing Scale. Data was also obtained from the opinions of the 

experimental group on the clustering technique and the writing courses in general 

through the open-ended question mentioned before. The study sought to find out 

whether the clustering writing technique would enable the experimental group to 

develop their writing skill better and their attitude more positively towards writing 

than the control group. 

For the analyses of the data obtained from the research, diverse statistical tests 

were capitalized on such as frequency and percentage calculations, the mean, 

standard deviation, factor analysis to determine the construct validity, t-test. The 

findings of this study showed there was a significant difference between the two 

groups on the cognitive and affective level in favour of the experimental group.  
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ÖNSÖZ 

Etkili bir öğrenme ortamının önemli bileşenlerinden biri kabul edilen duyuşsal 

alan ile bilişsel alan özelliklerinin birlikte uygulanmasının önemi bu güne kadar 

yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Dil öğrenme becerilerinden ‘Kompozisyon 

Yazma’ dersinde öğrencilerin yazmada zorlandıkları ve kendilerini gergin 

hissettikleri bu nedenle yazmaya güdülenemedikleri yine araştırmalarla 

desteklenmektedir. Beynin algılayış süreci ve yazma arasında anlamlı bir ilgileşim 

ortaya koyan çalışmalardan sonra her iki yarım kürenin yazma sürecindeki 

işlevlerinin ve bu işleyişe yönelik yazma stratejilerinin geliştirilmesine ve 

öğretilmesine önem verilmelidir. Bu bağlamda, Yazılı Anlatım Dersin de beynin 

ritmik yapısına uygun sınıf içi etkinliklere, yeniliklere ve bireysel özelliklere öncelik 

verilmelidir. Zaman içinde olgunlaşacak ve gelişecek olan bu becerinin edinimi 

sırasında öğrenciyi duyuşsal alanda hangi etmenlerin etkilediği ve uygulanan yeni 

yazmaöncesi stratejilerinin onların akademik başarısını ne yönde etkilediğinin 

belirlenmesine yönelik araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırma ileride 

öğretmen olacak adaylarda yani eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde uygulanmış 

olması bakımından da önem taşımaktadır.  

Birinci bölümde; problem durumu, genel olarak yazılı anlatımın tanımı, özellikleri 

geçirdiği tarihsel süreç, ülkemizde ve dünyada yazılı anlatım dersinde karşılaşılan 

sorunların neler olduğu, ülkemizde ve dünyada uygulanan yazılı anlatım yöntem ve 

yaklaşımları, beyin ve yazma kuramı arasındaki ilişki, yazılı anlatım öncesi 

stratejileri, problem cümlesi, araştırmanın amacı, önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve 

tanımlar yer almıştır. 

İkinci bölümde, konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar ve bu 

araştırmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Üçüncü bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin analizinde kullanılacak teknikler ve araştırmada izlenecek yol, işlem 

basamakları ve veri çözümleme teknikleri, bulgular ve yorumları sırayla iki alt 

probleme göre ele alınıp incelenmiştir. Dördüncü bölümde, sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. 



 

 

vii 

Kısaltmalar 

TÖ: Tutum Ölçeği 

KÖT :Kompozisyon Öntest 

KST :Kompozisyon Sontest 

TÖT: Tutum Öntest 

TST: Tutum Sontest 

Cl:   Kümeleme  

FW: Free Writing 

CW: Controlled Writing 

IQ : Intelligence Quotient 

EQ: Emotional Quotient 

ESL: English as a Second Language 
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 I. BÖLÜM  

GİRİŞ  

Bu bölümde, araştırmanın problemi, alt problemleri, amacı, önemi ve sayıltılar  

üzerinde durulacaktır. 

1.1. Problem Durumu 

Bu bölüme çok tartışılan “Yazma öğretilebilir mi yoksa doğuştan gelen ve 

sonradan öğrenilemeyen bir yetenek midir?” sorusu ile başlamak ve öncelikle bunun 

cevabını vermek yerinde olacaktır. Lenneberg (1967), yazmayı yüzmeye benzettiği 

yazısında, insanoğlunun doğuştan yürümeyi ve konuşmayı bilerek doğduğunu ve 

bunun için bir eğitime gereksinim duyulmadığını, fakat öte yandan yüzme ve 

yazmanın kültürel ve özel eğitimle öğrenilen davranışlar olduğunu belirtmektedir:  

Yüzmeyi öğrenmek için yüzebilir sağlam bir vücuda ve birilerinin bize 
yüzmeyi öğretmesine ihtiyacımız vardır. Nasıl ki yüzmeyi bilmeyenler, iyiler, 
profesyonel yüzücüler diye bir gruplama yapıyorsak aynı şekilde iyi, kötü, veya 
mükemmel yazarlar diye de bir  ayırım yapabiliriz”. Bu benzetmeden yola  çıkarak 
Yazılı Anlatım dersinde öğrencinin daha başarılı olması ve onu sevmesi uygun 
öğrenme stratejileri ile ve bu stratejileri uygulayacak öğretmenlerle mümkündür 
(Lenneberg 1967).  

Bush (2002)’a göre, öğretmen, öğrencinin öğrenmeye başlamasına yardımcı 

olmakta ve öğrenme kavramının eski Yunan’da “Aristoteles’in dinleyenleri bir sava 

inandırmaya yönelik biçimde kullanma kurallarını oluşturan” “sözbilim kuramından” 

(rhetorical theory) Vardar (2002), ortaya çıktığını ve günümüze kadar önemini 

koruduğunu  ifade etmektedir. 

Yazma, öğrenmenin temelini oluşturan bir süreçtir. Bu sürecin temelinde 

kişisel bilgi ve bu bilginin etkili bir dille anlatılması vardır. Bu nedenle, yazma diğer 

beceriler gibi öğretilmesi ve sürekli çalışılması gereken bir beceridir. İyi bir 

kompozisyon yazma iyi bir başlangıç gerektirir bu da öğretmenin öğrenciye yazmak 

için gerçek nedenler bulması ve ilk düşünceleri oluşturmada ona yardım etmesini 

içermektedir. Bu nedenle yazma sürecine başlamak için her zaman öğretmene gerek 

duyulmaktadır. Yazma dersinde öğretmenin nasıl ve hangi boyutlarda öğrenciye 
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katkıda bulunacağına geçmeden önce Yazılı Anlatım becerisinin ne olduğu, hangi 

aşamalardan günümüze nasıl geldiğini gözler önüne sermede yarar olduğu 

söylenebilir.  

 

Yazılı Anlatım, insan yaşamının, eğitim-öğretimin dilin en önemli 

bileşenlerinden biridir. Büyük bir gereksinime cevap vermesi açısından da ayrıca 

önem taşımaktadır. İnsanoğlu, tarih boyunca konuşmayla çözemediği bir çok sorunu 

yazarak daha etkili ve hızlı bir iletişimle çözmüştür. İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinden 

beri birbiriyle iletişim kurmuş ve konuşmuş, bu konuşmalar 6000 yıl önce bulunan 

yazı sayesinde günümüze ulaşabilmiştir, (Bolinger&Sears, 1981: 273). Bu sayede 

tarih boyunca yaşanan kültürleri, din kurallarını, sosyal kanunları, antlaşmaları, 

sınırları, savaşları ve anıları, ağızdan ağıza değil yazılı belgelerden öğrenmekteyiz. 

Tarih yazı yazmayla başlamıştır ve bugün sahip olduğumuz tüm değerlerimiz ve 

bilgilerimiz bu başlangıcın ürünüdür. Bu bilgiler dünyadaki değişim ve gelişmelerle 

birlikte günümüze kadar ulaşmış ve yazı yazma çağdaş dil eğitiminin ayrılmaz bir 

parçası olmuştur. Çağdaşlaşma yolunda ulaşılması gereken evrensel değerleri elde 

etmede yabancı dilin önemi tartışılmaz bir olgudur. Bu değerlere ve arzulanan 

çağdaşlaşma düzeyine ulaşmak için yabancı dilin en etkili ve en verimli şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu gelişime paralel olarak yabancı 

dil öğretimi alanında gelişim ve yenileşmeyi içeren programlar hazırlama gereği 

ortaya çıkmıştır (Demircan 1990). Bu programların etkili bir şekilde hazırlanması için 

yeni yöntemlerin ve tekniklerin öğrenciler üzerindeki etkililiğinin ölçülmesi 

gerekmektedir. Ülkemizde yabancı dil öğretimi alanında pek çok çalışma yapılmış ve 

yapılmakta olmasına rağmen hala istenen düzeyde yabancı dil öğretimi 

gerçekleştirilememektedir. Eğitim programlarımızın yeniden yapılanmasında, 

Nakiboğlu (2003), eğitim sistemimizdeki aksaklıklara işaret ederek: “Öğretim 

sistemimizdeki eksik uygulamalar zaman, insan gücü ve kaynak israfının yanı sıra, 

ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyen, bilimsel anlayış ile zıtlaşan bir sistemin yaratıcısı 

olmuştur. Bu nedenle öğretim stratejilerinin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç 

vardır” diyerek geleneksel uygulamaların kaldırılıp yaratıcı yöntemlere ağırlık 

verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.  
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Programı kuramsal boyuttan uygulama boyutuna taşıyan en önemli öğeler 

okul ve öğretmendir. Çünkü toplumsal kurumlar ve özellikle toplumun gelişim ve 

sürekliliğini sağlayan okul ve öğretmenler, daha dinamik ve daha güncel bir bilgiyi en 

ekonomik ve en etkili şekilde vermek durumundadır. Artık öğretmenin öğrenebildiği 

yöntemle değil, öğrencinin öğrenebileceği, onun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

alanına yönelik yöntemlerle öğretme ön plana çıkmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek 

için  öğrencinin potansiyelini ön plana çıkaran, bilgiyi en kısa zamanda ileten yeni 

yöntem ve değişiklikler gerekmektedir. Değişim ve gelişmeleri anlayabilmek için 

yabancı dile  her zamankinden çok gereksinim duyulmaktadır. Bu yüzden, yabancı 

dili daha iyi öğrenmek, dil becerilerini geliştirmek için, artık gereksinime yanıt 

vermeyen geleneksel teknik ve yöntemlerin yerine yeni öğretim yöntemlerinin 

kullanılması veya mevcut öğretim tekniklerinin yeniden irdelenmesinde yarar vardır. 

Yeni yöntemlerin kullanılması ve etkililiğinin kanıtlanması ise, bilimsel çalışmalara 

bağlı olarak gelişir. Söz konusu nedenlerden dolayı, dil öğretiminde, yeni yöntem ve 

tekniklerin dilin gelişimi açısından ele alınıp evrensel boyutlarda, çağın 

gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Yeni yöntemler dilin her becerisini kapsayacak biçimde oluşturulmakta ve 

bunun için yeni stratejiler geliştirilmektedir. Yazma becerisi dilin diğer becerilerinden 

daha çok üzerinde durulması gereken, hemen öğrenilemeyen ama öğrenildiğinde daha 

kalıcı, daha etkili olan bir beceridir. Yine Yazılı Anlatım içinde dört birleşik beceri 

(four-integrated-skills) içinde yer alan (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yazma bu 

becerilerle adeta örgensel (organik) bir bağla bağlıdır; bu da Yazılı Anlatım dersini 

önemli hale getirmektedir. Yazılı Anlatımla ilgili yapılan araştırma sonuçları, yazılı 

anlatım becerisinin, konuşma becerisini geliştirmede de etkili olduğunu 

göstermektedir (Agnaou, 2001). Raimes (1992 : v) de bu düşünceyi destekleyerek, 

yazma dersinin aslında diğer derslerden daha önemli olduğunu ve bu öneminin diğer 

becerileri de kapsamasından kaynaklandığını belirtmektedir: 

 

Yazılı anlatım dersinin dil öğrenmedeki rolü inkar edilemez çünkü bazı 
düşüncelerin yazıldığı kağıdı okuma ve bu düşüncelerin bazılarında değişiklik 
yapma, hataları düzeltme ve böylece dildeki dört birleşik beceriyi bir arada 
kullanma ve analiz etme olanağı sağlar (Raimes, 1992 : v).  
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Yazılı anlatımın çok yönlü bir ders olmasından dolayı ders sürecinde farklı 

yöntemlerin uygulanmasında yarar vardır. Yapılan bir çok araştırmada yazma 

becerisinin zor bir beceri olduğuna dikkat çekilmekte öğrencilerin ve bir çok yetişkin 

insanın bile en çok yazma dersinde zorlandığı kaydedilmektedir (Frizler 1995; 

Gökalp ve ark. 2001; Jenkinson 1993; Newson 1995; Myers 1997; Brender 1993; 

Harris 1986; Pincas 1988; Fowler 1989; Abu Rass 2001; Göğüş 1978; Hill 1971:2; 

Raimes 1996; Gilholly 1996; Allen 2003; Yalçın 1999; Sommers 1996:148; Dalak 

2000; Radziemski 1995; Castello 1993; Richards 2002; Harris  ve ark. 2002).  

Yapılan bir çalışmada, yazı yazmanın kişideki yaratıcı yönü ortaya çıkardığı 

ve bu yaratıcı gücün kişinin öz güven kazanmasında önemli bir etken olduğu ortaya 

konmuştur (Kuriloff 1989).  

 Yazmayı önemli kılan, diğer becerileri içermesinin yanı sıra Yazılı 

Anlatım’da noktalama işaretleri, anlamlı bir bütünlük, tutarlılık, yazım kuralları, 

güzel el yazısı, kelime seçimi ve kullanımı, sıfat, dilbilgisi ve bağlaçların doğru 

kullanımı, özne- yüklem uygunluğu ve kağıt düzeni, yazma biçimi, kompozisyon 

düzeni ve organizasyonu-giriş-gelişme-sonuç-ana düşünceyi destekleyici fikirler ve 

ayrıntılar, tema, bakış açısı, düşünme ve ifade etme gibi parametreleri kapsayan bir 

süreç olmasıdır. Bu çok yönlü  parametreler yazma sürecini daha da karmaşık hale 

getirmektedir. Bunların bazılarından yoksun olduğumuz pek çok araştırmada ortaya 

konmuştur. Örneğin Murcia (1991:233) yazı yazmayı, kişinin temel amacını, 

düşüncelerini ikinci dilde veya yabancı dilde en doğru ve en tutarlı bir biçimde dile 

getirme yeteneğidir diye tanımlarken; “Anadili İngilizce olan bir çok kişinin bile bu 

yetenekten tamamen yoksun olduğunu” ifade ederek yazı yazmanın zorluğuna ve 

dolayısıyla bir problem durumunun var olduğuna dikkat çekmektedir. Aynı düşünceyi 

Ur (1996 : 186) yazı yazmayı, “çok karmaşık ve zor bir iştir”şeklinde tanımlamıştır. 

Bilim adamlarının ve araştırmaların önemini ve zorluğunu ortaya koydukları bu 

dersin öğretiminde hangi sorunların bulunduğunu ve bu sorunların öğretime nasıl 

yansıdığını ortaya koymak sorunun çözümü açısından önemlidir. Çünkü sorunları 

çözmek zordur; sorunları görebilmek daha zordur. 
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1.2. Yazılı Anlatım Dersinin Sorunları 

 Kompozisyon öğretimi ile ilgili yapılan araştırmaların çoğu, bu dersteki 

başarısızlığın tek bir nedenden değil; pek çok nedenden kaynaklandığını 

göstermektedir. Bu sorunun geleneksel yazma yöntemiyle çözülememesini Jenkinson 

(1993), ve Newson (1995) “geleneksel yöntemi öğrencilerin gerçek dünyada yazı 

yazmalarına asla yardımcı olmamaktadır” sözleriyle ifade etmektedir. Gökalp 

(2001)’e göre öğrenciyi bu dersten soğutan ve onu ilgisiz hale getiren geleneksel 

yazılı anlatım öğretiminden vazgeçmemizi şu sözlerle vurgulanmaktadır. “Yazma 

eğitiminde, klasik atasözü açıklamalarını yada evinizi, odanızı vs. betimleyiniz tarzı 

çalışmaları aşmak gerekmektedir; bunlar öğrenciyi yoran, sıkan, isteksizleştiren 

uygulamalardır. Oysa, kişinin kendini yazarak ifade etmesi, son derece önemlidir. Bir 

işe başvuru için yazılacak dilekçeden ve özgeçmişten, sevilen kişiye verilecek küçük 

bir armağanın içine yazılacak nota kadar her yerde kendimizi yazarak ifade etme 

gereği duyarız” sözleriyle 2001 yılında bile hala bu sorunu aşamadığımızın 

sinyallerini vermektedir. 

Internetteki (www.kadınlar.com) bir çalışmada ise; 

Öğrenme zorluğu olan çocuklaın zorluk çıkaran diğer alanlar ise; elle yazı 
yazma ve yazılı ifade dilidir. Öğrenme yetersizliği konusunun uzmanları, yazılı 
ifade dilinin (düşünceleri yazıya dökme) düzeltilmesi ya da iyileştirilmesinin en 
zor beceri olduğuna dikkat çekmektedirler. Aslında, akademik kariyerleri 
süresince, zeki öğrencilerin bile, yazılı ifadeyle başlarının dertte olduğunu görmek, 
hiç de alışılmadık bir durum değildir. Elbette ki, ‘öğrenme açısından yetersiz’ 
olarak adlandırılmayan birçok öğrenci de yazılı ifadeyle ilgili benzer sorunlar 
yaşamaktadır (www.kadınlar.com). 

 
Böylesine zor edinilen bir becerinin farklı teknik ve yöntemlerle verilmesine, 

farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesine gereksinim duyulduğu, diğer becerilerden 

daha fazla araştırılmasına öncelik verilmesi gerektiği ve artık geleneksel yöntemlerin 

yetersiz olduğu söylenebilir.  

Yapılan bir çalışmada ise dünyanın birçok yerinde çok başarılı, çok zeki ve 

çok iyi eğitim almış kişilerin bile yazı yazma becerisinden yoksun olduğu 

saptanmıştır. Aynı araştırmada, yüklem ve zaman hataları, uygunsuz sıfat, zarf ve 
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isim gibi yanlış kullanımların dışında çoğu kişilerin düşüncelerini de  açıklıkla dile 

getiremedikleri saptanmıştır (www.Englishwriting.com).  

Beguelin yaptığı araştırmaya göre (akt. Dalak 2000:36), öğrenciler kısa ve 

sade dilbilgisi cümleleri kullanmaktadırlar (özne-yüklem-tümleç), zarf ve sıfat 

kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmada belirlenen bir başka nokta ise öğrencinin sınırlı 

sözcük kullanmasıdır.  

Hansen ve Hansen (2003) okulların yazı yazma becerisini kazandırmada 

kesinlikle yetersiz kaldıklarını ve ne yazık ki mezun ettikleri öğrencilerin üçte ikisinin 

basit bir mektup bile yazamadıklarını belirtmektedirler. Aynı çalışmada 1991’de 

Amerikan Çalışma Kurumunun verdiği bir rapora göre gelecekteki en popüler 

mesleklerin özellikle yazma becerisini gerektiren işler olacağının özellikle altı 

çizilmektedir.   

Lapp ve Flood  (1983) de yazma becerisinin yetersizliğinin okuldaki erken 

yaşta yazma eğitiminin kısıtlı olmasından kaynaklandığını, bu nedenle çağdaş yazma 

kuramları ve akımları, anaokulundan itibaren yazma etkinliklerine başlanması 

gerektiğini savunmaktadır. 

Harklau (2002), Yazma öğretiminin dolaylı olarak ve üstü kapalı verildiğini 

belirterek bunun nedenini uygulamalı dilbilimin tarihsel gelişimine, yapısalcı 

dilbilimin kuralcı disiplinine, dilbilimsel antropolojiye ve çocuk dilinin gelişimine 

bağlamaktadır. Yazar, kompozisyon yazmanın ikinci dil ediniminde önemli bir rol 

oynadığı için sınıf içi etkinliklerde çok daha önemle üzerinde durulması gerektiğini 

ve bu yüzden ikinci dilde yazma nasıl öğrenilir sorusunun yanı sıra öğrencilerin 

yazma yoluyla ikinci bir dili nasıl öğrendiklerinin de aynı derecede önemli olduğunu 

ve bunun sorgulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Richards (2000), yazı yazmanın gönülsüz yapılan bir iş olduğunu belirterek, 

bunun nedenlerini  sıkılganlık, alt beceriler için gerekli olan bilgi eksikliği, verilen 

konu başlığına öğrencinin ilgi duymaması, öğrencinin yazı yazmada yeterince 

güdülenememesi, yazı yazmayı kolaylaştırıcı yolların öğretilmemesi olarak 

sıralamaktadır.Görüldüğü gibi Richards yazılı anlatım dersinde karşılaşılan güçlükleri 
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hem öğrenci hem de öğretmen açısından ele almaktadır. Verilen konuya karşı 

ilgisizlik, güdü eksikliği, ve konuyla ilgili öğrenme yollarının öğretilmemesini 

öğretmen açısından değerlendirmek gerekir.  

Ozil, (1991) ise aynı listeyi genişleterek şimdiye kadar verilen Yazılı 

Anlatım dersinin eleştirel bir özetini vermekte, ve başarısızlığın nedenlerinden 

bazılarını şöyle sıralamaktadır: 

• Yazı yazmanın güç bir beceri olarak benimsenip yazma 

çalışmalarından uzaklaşılması  

• Eğitimimiz boyunca alınan yazma eğitiminin tam anlamıyla amacına 

ulaşamaması.  

• Sözcük dağarcığımızın yetersiz olması. 

•  Konuyu ele alırken yeterince düşünülmeden yazı yazmaya 

başlanması. 

Özil’in Yazılı Anlatım dersindeki başarısızlıklardan bir tanesinin de “konuyu 

ele alırken yeterince düşünülmeden yazı yazmaya başlanması” olarak vurgulamak 

istediği aslında Yazılı Anlatım öncesi bir ön örgütleyici stratejinin kullanılmasıdır. 

Konuya bu açıdan bir yaklaşım hem Yazılı Anlatım dersinin gerçekten öğrenci ve 

öğretmen açısından zor bir ders olduğunu ve hem de yazmaöncesi bir hazırlığın 

gerekliliğini ve önemini değişik ifadelerle göstermektedir. Bu ifadenin diğer bir 

boyutu ise bu derste şimdiye kadar yeterli verimin elde edilememiş olmasıdır. 

Yurtdışındaki üniversitelerin yazılı anlatım dersi için ayrılan süreleri 

ülkemizdekinden çok daha fazla olduğu halde bilim adamları yine de sonuçtan 

duyulan memnuniyetsizliği çeşitli biçimlerde dile getirmektedirler. Örneğin  

Amerika’da Yale Üniversitesi’nde Yazılı Anlatım dersi, izlencedeki ders saatlerinin 

dışında öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve yazılı anlatım dersine hazırlık 

olması açısından Yoğun Yazılı Anlatım Programları adı altında özel programlarla 

verilmektedir. Öğrencilerin yazı yazma becerilerinin gelişmesi için en basit düzeyden, 

en ileri düzeye kadar farklı yazma programları izlencede yer almakta ve yazılı anlatım 

alanında uzman bir öğretmen  haftanın yedi günü fakültedeki odasında öğrencilere 



 

 

8 

yazma becerileri konusunda düzenli olarak yardımcı olmaktadır, 

(http://www.yale.edu/admit/freshmen/academics/special_programs.html). 

Karen (2002), yazma dersi alan öğrencilerle almayan öğrenciler üzerinde 

yaptığı deneysel çalışmada, yazma dersi almayan öğrencilerin kağıtlarında daha çok 

hatalar ve sorunlar bulunduğunu saptamıştır. 

Yurtdışında yapılan bir çalışmada yazılı anlatım dersi ile ilgili olarak şu 

sonuca varılmıştır: 

• Yazılı Anlatım becerisi yalnız başına yapılan bir spor değildir.  

• Bu nedenle yazmaya başlamadan önce öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla 

görüş alışverişinin öğrenci üzerinde olumlu etkileri olduğu ve farklı 

düşüncelerin yaratıcılığı artırdığı görülmüştür.  (net 2002) 

http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/wrtstr7.htm 

Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan bir başka çalışmada ise 

Yazılı Anlatım dersinin “okuyucunun konuya ilişkin bilgi düzeyi, yazılması 

düşünülen konunun kısa ya da uzun olup olmayacağı ve yazma süresi dikkate 

alınarak” yapılması gerektiği, eğer yazarın ve okuyucunun bilgi düzeyi göz önünde 

bulundurulmadan yazı yazma süreci başlatılırsa başarısızlığın kaçınılmaz olduğu 

ifade edilmektedir, (http://www.öğretmenlersitesi.com). Göğüş de benzer bir 

yaklaşımla aynı düşünceleri 1978’lerde dile getirmiştir. 

Yazma konuları, öğrencilerin kendi düşünce, duygu, deney, yaşantı ve 
bilgilerini içermelidir. Konular seçilirken yetişme, ilgi ve cinsiyet etmenleri göz 
önünde tutulmalıdır çünkü yazmada, öğrenciler kendi ruhsal durumlarını anlatırlar. 
Yoksa yazacak anı, izlenim, duygu ve düşünce bulamazlar ve anlatım çalışmaları 
onlara güç ve sıkıntılı gelir, (Göğüş 1978) .   

Yazara göre, konu seçiminde öğretmen öğrencilerden yardım istemelidir; 

bu, dersi kolaylaştırır ve sevdirir. Görüldüğü gibi Göğüş 1978’lerde öğrencinin 

zihinsel gelişim, ilgi ve isteklerine önem veren ve dolayısıyla eğitimi yönlendirip 

aktif olarak eğitimin içinde öğrencinin yer almasını sağlayan öğrenci merkezli 

eğitimin sinyallerini vermekteydi. 
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Ülkemizdeki Yazılı Anlatım derslerinin yetersiz yöntemlerle verildiğini 

belirten Göğüş (1978: 236), “Yazma becerisine, bugün başka ülkelerde daha çok 

önem verilmiş ve bu beceriyi kazandıracak etkinliklere daha çok yer ayrılmıştır”; 

sözleriyle ülkemizde bu beceriye daha az önem verildiğini dile getirmektedir. Yazma 

becerisinin resmi ders olarak ülkemizde ilk defa okullara girmesi  Tanzimat’tan 

sonraki dönemde maarif  kolejlerinin açılmasıyla başlamıştır, daha önceleri medrese 

eğitiminin de etkisiyle okumaya daha fazla önem verildiği için yazma ikinci planda 

kalmıştır (Özün 1960 ). 

Aynı eserinde Göğüş (1978:243)  öğrencilerdeki yazma yetersizliklerini de 

iki bölümde toplamıştır: 

Ruhsal yönden: zihinsel gelişmelerini tamamlayamamışlardır, bunun sonucu olarak 

bilgi, kavrayış, düşünme yetersizlikleri yazılarda da belirir. “Yazılan konular bütün 

yönleriyle kavranılamaz ve tek yönlü işlenir bu tek yönlü bilgilerde yaşantı ve 

görgüleri zayıf olduğu için düşüncelerini güçlendirecek örnekler veremezler. Ayrıca 

düş güçleri de yeterince gelişmemişse kompozisyonları tek yönlü olur” diyerek 

zihinsel gelişim ve yazma dersi arasındaki paralel gelişime dikkat çekmiştir.  

Eğitim yönünden:Yazma eğitiminin eksikliğinden kaynaklanır. Öğrenciler 

yaşadıkları, gördükleri olayları, düşündüklerini yazmaya yeterince 

alıştırılmamışlardır. Bu eksiklikten dolayı düşünceleri sıralama, yazıyı bölümlere ve 

paragraflara ayırma alışkanlıkları kazanamamıştır.  

Göğüş (1978: 236), okullarımızdaki yazma eğitimine yeterince önem 

verilmediğini belirterek bunun nedenlerini Öğrenci yönünden isteksizlik, 

cesaretsizlik, (Yazı) hazırlama güçlükleri; Öğretmen yönünden kalabalık sınıflarda 

yazma ödevlerinin okunup düzeltilmesi, biçiminde açıklamaktadır. 

Baak (1997)’e göre İngilizce öğrenen öğrencilerinin kompozisyonlarındaki 

en büyük eksikliklerden biri kompozisyonda organizasyondur. 

Rico (2000), yazılı anlatım dersinin korkulan bir ders olduğunu şu sözlerle 

dile getirmektedir: “Yazı yazma konusu, kronik bir duygudur. Yazma, ağrılı ve 
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sıkıntılı bir süreçtir, bu, utanç ve korkunun da temel nedeni yazmadır. Biz insanlar, bu 

yüzden, öyle olmasak bile, kendimizi her zaman çok kötü yazarlar olarak 

nitelendiririz.”  

Aynı düşünceyi Brender (1993) da şu sözlerle ifade etmektedir: “Yazma 

kişisel bir beceridir ve herkesin bireysel olarak  bu konuyla ilgili sorunları vardır”.  

Harris (1986) ise, İngilizce’yi ikinci bir dil olarak öğrenen öğrencilerin 

İngilizce yazılı anlatımlarının genellikle, yalnızca sözcüklerden ibaret, tutarlıktan 

yoksun, belli bir konuya odaklanmamış olduğunu, ve net olmadığını ifade ederek, 

Yazılı Anlatım dersiyle ilgili problem durumunu  farklı biçimlerde ifade etmektedir.  

Gilholly (1996 :48-49) kompozisyon kağıtlarını değerlendirdiği bir 

çalışmasında öğrenci kağıtlarındaki hataları aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

• Dilde yeterince akıcılığın olmaması (Akıcılık burada dili her türlü 

anlamda kullanma, duygu ve düşünceleri net bir biçimde ifade etme 

anlamında kullanılmıştır)  

• Sözcük bilgisine yeterince hakim olamama  

• Genel kültür ve bilgi eksiliği (okuma boyutu ile ilgili 

• Dilbilgisi, imla ve noktalama ile ilgili sorunlar.  

Öğrencilere yukarıda sıralanan boyutlarla ilgili olarak, yıllarca eğitim verilmesine 

rağmen bu konuda hatalar yapılmasını Gilholly (1996) dilbilgisine dayalı yöntemin 

günümüzde hala kullanılmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Yazar bunun 

yerine, okuma, yazma dinleme, konuşma gibi dilin dört becerisini aynı derecede 

önemseyen, bireysel gereksinimlere cevap veren, öğrenci merkezli, işlevsel değeri 

olan yöntemleri ve değerlendirme biçimlerini önermektedir.  

Yazılı Anlatım dersindeki sorunlardan birinin değerlendirme boyutu 

olduğunu gösteren araştırmalar saptanmıştır. Dietrich (1993), kompozisyon 

kağıtlarının değerlendirmesiyle ilgili çalışmasında, yazılı anlatımda değerlendirmenin 

çok karmaşık bir süreç olduğunun ve bunun nedeninin ise neyin ölçüleceği 

konusunda ortak bir düşünceye varılamamasından kaynaklandığını belirtmektedir. 
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Dalak (2000)’a göre kompozisyonda yeterli ölçütler geliştirilmediği için öğrenci 

kendi mantığı, ve öğrendiği gramer ile kendi ölçütlerini oluşturmaktadır. 

Deniz (2000:3)’ün Tekin (1980), Dilbaz (1988), Kaya (1980), Küçük 

(1998)’den aktardığına göre ülkemizde Yazılı Anlatım ile ilgili sorunun 

yükseköğrenim sonrasında bile devam ettiğini ortaya koyan araştırmalar vardır. 

“Dildeki temel becerilerin verilmesi ve bunlarla ilgili sorunların ilköğretim 

döneminde halledilmesi gerekirken, ülkemizde üniversitede ve üniversite sonrasında 

da devam etmektedir.” 

Schwartz (1997) “yazı yazma savaşmanın yarısıdır” diyerek yazma sürecinin 

zorluğunu savaş ifadesiyle tanımlamıştır. 

Ruhi (1997) öğrenci kompozisyonlarındaki bağdaşıklık sorunlarını ele aldığı 

yazısında yazılı anlatımdaki kopuklukları iki nedene bağlamaktadır:  

1. Verilen genel konu başlığının yeterince daraltılmaması,  

2. Metin içeriğinin düzenlenmesinde konunun gerektirdiği sıralamanın 

yapılmaması.  

Araştırmacıların çoğunun işaret etmeye çalıştıkları Yazılı Anlatımdaki 

sorunlar  Ruhi (1997)’nin yaptığı çalışmada da saptanmıştır. Ruhi, konu başlığına çok 

genel başlandığı ve konu bütünlüğü sağlanamadığı ile ilgili sorunlara dikkat 

çekmektedir. Araştırmalar, sözü edilen sorunların yine kompozisyona hazırlık öncesi 

aşaması ile giderilebileceğini göstermektedir (Abi Samra 2001, Desai 1999, Taylor ve 

Sobota 1994, Rico 2000, Natan 2000). Buna göre yazmaöncesi aşamanın en büyük 

özelliği konuyu sınırlandırmaya yardımcı olması ve yazılacak konunun genelden 

özele indirgenmesini sağlamasıdır.  

Myers (1997) ise genellikle öğrencilerin kendi anadillerinde kendilerini ifade 

edemediğini belirterek, geleneksel yönteme bağlı öğrencileri tanımlamaktadır:  

Amerika’da en büyük sorun anadili İngilizce olan  öğrencilerin ne 
yazacaklarını bilmez ve şaşırmış durumda olmalarıdır. Kendi deneyimlerine dayalı 
olarak bir metne anlam vermek yerine, genellikle kitaplarının veya 
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öğretmenlerinin kendilerine zorla kabul ettirmek istediği metinleri yazmaktadırlar. 
Genellikle bu da kuralcı dilbilgisi (prescriptive) öğretimi yöntemiyle verilmektedir 
ve yazı yazmanın psikolojik süreci göz ardı edilmektedir” (Myers 1997).  

Gökalp (2001) Ülkemizdeki yazılı anlatım dersleriyle ile ilgili olarak şöyle 

görüş bildirmektedir: 

Güzel sanatların bir dalı olarak edebiyat eğitiminin, hayatımız üzerindeki 
etkileri, edebiyat ve kompozisyon derslerinden belleklerde kalan yaşantılarla 
ilişkilidir. Öte yandan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma eğitimini kapsayan 
kompozisyon eğitiminin özelliği, uzun sürede oluşturulup geliştirilen, kalıcı ve 
sürekli etkileri olan, belli bir estetik beğeni ve zevk oluşmasını sağlayan, beceri 
kazandırmaya yönelik, günlük yaşamda daha çok başvurulan (dilekçe, özgeçmiş, 
istifa ya da aşk mektubu yazmak, konuşma yapmak, mülakat sınavlarına 
girmek...), dolayısıyla yaşantısal yanı çok daha güçlü bir eğitim olmasıdır. Buna 
karşılık kompozisyon eğitimi, müfredatta ve ders pratiğinde, en az zaman ayrılan, 
klasik konuların ötesine pek geçilemeyen, diğer derslerde yetiştirilemeyen 
konuların tamamlanması için uygun zaman olarak görülen, öğretmenlerin pek 
severek uygulamadıkları, öğrencilerin ise katılmada ve uygulamada en çok sıkıntı 
çektikleri eğitimdir. Bu nedenle, edebiyat ve kompozisyon derslerinin daha zevkli, 
daha verimli geçmesi, öğrencilerde kalıcı olumlu izler bırakması gerekir (Gökalp 
2001). 

 Görüldüğü gibi Gökalp Yazılı Anlatım dersinin, izlence, öğretmen, uygulama 

boyutları ve duyuşsal alanla ilgili sorunlarını sergilemeye çalışmıştır.   

Yazmaöncesi hazırlık aşamasının gözardı edilmesi, yazma öğretimindeki 

başarısızlıkların nedenleri arasında gösterilmektedir. Araştırmalar, kompozisyonda ön 

hazırlığın bu alandaki soruna önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır 

(Durukafa, 1992; Wheeler, 2002; Rico, 1993, 1976, 2000) 

Buraya kadar, araştırmalardan ve gözlemlerden elde edilen sonuçlara 

dayanarak ülkemizde ve dünyada yazma ile ilgili sorunlar sergilenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilen bulgulara dayanarak yazma ile ilgili sorunlar aşağıdaki başlıklar altında 

incelenebilir: 

1. Eğitim Öğretim Sürecindeki sorunlar  

2. Duyuşsal ve Bilişsel alandaki sorunlar 

3. Sosyal alandaki sorunlar 

Eğitim Öğretim sürecindeki sorunlar  
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• Yazma derslerinin hep aynı yöntemde verilmesi, 

• Öğrencilerin ezberci yazmaya yönlendirilmeleri,  

• Öğrencilerin yaratıcı yazmaya yönlendirilmemeleri, 

• Yazmada ve diğer derslerde daha çok beynin sol tarafına yönelik 

etkinliklerin getirilmesi, 

• Yazmaya başlamadan önce bir ön hazırlığın yapılmaması, 

yazmaöncesi aşamaların gözardı edilmesi, 

• Kompozisyon ders saatlerinin sınırlı olması, 

• Kompozisyon kağıtlarının değerlendirme biçimi (bir ölçme aracı 

olarak görülmesi),  

• Sınıfların kalabalık olması ve bu nedenle kağıtların 

değerlendirilmesinin zorluğu,  

• Eğitimin öğrenci merkezli değil öğretmen merkezli olması, 

• Sınıfta yazılan kompozisyon konularının soyut olması öğrenci 

yaşantısı ile ilişkilendirilmemesi,  

• Kompozisyon yazmanın salt dilbilgisi ve imla kuralları olarak 

görülmesi, 

•  Kompozisyonun anlam boyutunun geri planda kalması, 

• Yazmanın karmaşık sürecinin gözardı edilmesi ve bu sürece göre bir 

yazma eğitiminin verilmemesi,  

• Duyuşsal, bilişsel ve devinişsel alana hitap etmeyen bir yazma 

eğitiminin verilmesi, 

Duyuşsal ve bilişsel alanda belirlenen sorunlar 

• Öğrencinin yazı yazmada yeterince güdülenmemesi, 

• Öğrencinin Yazılı Anlatım dersine karşı olumsuz duygular beslemesi, 

• Öğrencinin bu derse karşı olan olumsuz tutumunu sınıf ortamına 

taşıması,  

• Yazma eğitiminde bireysel özelliklerin gözardı edilmesi, 

• Yazmanın psikolojik boyutunun gözardı edilmesi, 
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• Beyin işlevleri ve algılama sürecinin kompozisyon yazma sürecine 

transfer edilmemesi,  

• Ruhsal ve fiziksel gelişim aşamalarının dikkate alınmaması, 

 Sosyal Alandaki sorunlar 

• Yetersiz okuma alışkanlığı, 

• Farklı deneyim ve yaşantılardan yoksun olma, 

• Ders dışında bu konuda yardım alamama, 

Görüldüğü gibi üç ana bölüme ayrılan sorunlar en çok eğitimsel alandaki boyutta 

toplanmaktadır. Çünkü Yazılı Anlatım dersinin en dinamik olduğu yer sınıf ortamıdır. 

Dolayısıyla öğretmene bu konuda daha çok görevler düşmektedir. Yine sosyal alanda 

göze çarpan bir başka sorun, okuma alışkanlığının yetersiz olmasıdır. Yukarıda 

alanyazın taramasından da anlaşılacağı üzere okuma alışkanlığının eksikliği de 

kompozisyon yazmayı olumsuz yönde etkileyen nedenler arasında gösterilmektedir. 

Okuma alışkanlığının yazmaya olan katkısı yapılan çalışmalarla da ortaya konmuştur, 

örneğin, McMahan (1986) yazma başarısının çok okumayla ilgili olduğunu, 

okumanın yazma becericisini geliştirdiğini, ders kitaplarının dışında okuma 

kitaplarının son zamanlarda okutulmadığını bunun da yazmayı olumsuz yönde 

etkilediğini ileri sürmektedir. Yazar, kendi çocukluğunda eve ders olarak verilen kitap 

listesini sıralayarak örnekler vermekte ve kendi kuşağındaki öğrencilerin bunun 

sayesinde çok iyi kompozisyon yazdıklarını belirtmektedir. Krashen’da McMahan ile 

aynı düşünceyi paylaşarak “yazma becerisi çok okuma ile kazanılabilir” diyerek (akt. 

Abi Samra, 2000) öğretmenlerin öğrencilerini daha fazla okumaya teşvik etmeleri 

gerektiğinin altını çizmektedir. 

Okuma alışkanlığının eksikliği Altunay (1999)’ın yaptığı çalışma ile de ortaya 

konmuştur. Altunay’a göre ülkemizde basılan ve satılan kitap sayısının ülke nüfusuna 

göre oranlandığında okuma alışkanlığının olmadığı çarpıcı bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır. 

Gilholly (1996:51) “Okuma, yazma becerisini geliştirir, dersi daha eğlenceli 

hale getirir ve bu konuda yapılan çalışmalar da başarılı sonuçlar vermiştir” diyerek 
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her iki becerinin bütünleşmesinin önemine dikkat çekmiştir. Gocsik (1997) okuma ve 

yazma derslerinin birbiriyle ilgili ve birbirini geliştirici etkileri olduğunu 

belirtmektedir. 

Buraya kadar sorunlar maddeler halinde ele alınmıştır. Eğitimle ilgili boyutta 

toplanan sorunların en önemlileri ise şöyle belirlenmiştir:  

Değerlendirme: Öğretim sürecinin temel öğelerinden biri değerlendirme boyutudur. 

Yazılı Anlatım dersi, somut ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaması ve 

ölçme değerlendirme tekniklerinin yetersiz ve tutarsız olması yönünden 

eleştirilmektedir (Bush 2002). Araştırmalar, öğretmelerin genel izlenime dayalı olan 

bütüncül değerlendirme biçimini kullandıklarını ve dilbilgisi ağırlıklı bir 

değerlendirmeyi tercih ettiklerini göstermektedir (Bacha 2002, England 2002). 

Hossinni (1998), “Öğrencilerin öğretmenden aldıkları geribildirimin onlara 

anlaşılmaz geldiğini çünkü yanlışların düzeltilmesi ve puanlamadan önce onlara 

fikirlerini nasıl üretecekleri, organize edecekleri ve bu bilgileri nasıl kağıda 

dökecekleri ile ilgili süreç hakkında bilgi verilmemektedir”. Raimes (1996) da yazma 

derslerindeki geri bildirimi tutarsız, kendiliğinden, yani belli ölçütlere göre bir 

değerlendirmeden yoksun, ve çelişkili olarak tanımlamaktadır. Öğretmenin yazılı 

anlatım hatalırın düzeltirken verdiği geri bildirim verme biçimi de değerlendirme 

boyutunun önemli bir parçasıdır. Hataların düzeltilmesinde, öğrencilerin hata yapma 

korkusunu yenmelerine yardımcı olacak cesaretlendirici stratejiler geliştirmeye 

gereksinim olduğu söylenebilir. 

Öğretmen: Eğitim sisteminin önemli bir öğesi de öğretmendir. Öğretmenin sınıf 

içindeki her türlü davranış ve yöntemi öğrencinin öğrenme düzeyini etkileyecektir. 

Öğretmenlerin sınıf içindeki rolleriyle ilgili olarak Bölükbaş (2004)’ün Jones ve 

Jones (1982)’den aktardığına göre “Öğretmen sınıfın nabzını elinde tutan bir doktor, 

yaşamın kurallara uygun olarak gerçekleşmesine özen gösteren bir hakem, sınıf içi 

uyum ve ahengi sağlayan bir orkestra şefidir.” Dietrich (1993)’e göre öğretmen yazılı 

anlatım derslerinde özellikle bireysel özelliklere dikkat etmelidir. Dietrich’e göre 

yazma sürecinin anlamsal, bilişsel ve sosyal kuramlara dayandığını, öğretmenin ise 

bunları gözardı ettiğini belirtmektedir. Bu ifade, öğretmenlerin yazılı anlatım 
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kuramlarını uygulamaya geçirmede zorlukları bulunduğunu göstermektedir. Oysa 

kuramsal bilgiler pedagojik bilgilerle birleşmelidir. Bu nedenle, dil öğretmeni 

yetiştiren bölümlerde, alan dersleri kadar meslek derslerine de önem verilmelidir, 

(Palmer; Posteguillo, http://...Palmer-Posteguillo.html), (akt. Bölükbaş 2004). Bu da 

ingilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile ilgili bir sorunu gündeme getirmektedir. 

Richards (2000), da yazılı anlatımı başarısız kılan nedenler arasında öğretmeni ve 

onun kullandığı yöntemleri göstermektedir.  

Önyargı: Araştırmalar, öğrencilerin bu derse karşı olumsuz tutum taşıdıklarını ve bu 

olumsuz tutumu sınıf ortamına taşıdıklarını ve dolayısıyla bir ön yargı ile sınıfa 

geldiklerini göstermektedir (Natan 2000; Wheeler 2002; Rico 2000, 1993; Hurd 

1980; Schweiler ve  Marra 2000). Bu, Yazılı Anlatım dersinin en önemli 

sorunlarından biridir. Çünkü önyargıları değiştirmek uzun çabalar gerektirir. 

Einstein’nın bir sözünü burada anmak yerinde olacaktır “insandaki önyargıyı yıkmak, 

atomu parçalamaktan daha zordur”.    

Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi: Yazılı Anlatım dersindeki başarısızlıkların 

ardındaki nedenlerden biri de hazırbulunuşluk düzeyidir. Öğrencinin  mevcut 

bilgisinin ne olduğunun verilecek bilginin ne kadarına ihtiyaç duyduğunun bilinmesi 

ve buna uygun öğretim verilmesi çok önemlidir.  Oysa araştırmalar, dersi zorlaştıran 

etmenlerden birinin de yabancı dil sınıfına gelen öğrencinin anadilinde mükemmel bir 

yazar olarak görülmesi veya yazma için gerekli olan becerilerle donatılmış olarak 

kabul edilmesi olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, Bölükbaş (2004), 

öğrencilerin başarısızlığının nedenini anadilde yetersiz donanım olarak olarak 

göstermektedir. Ünalan (2001), (akt. Bölükbaş, 2004), “Türkçe dersinin aynı zamanda 

bir sanat dersi olduğu yeterince anlaşılamamakta; öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini 

geliştirici çalışmalar yaptırılmamaktadır”. O halde Yazılı Anlatım dersindeki 

başarısızlıkların ardındaki nedenlerden birinin de anadil öğretimindeki eksiklikten 

kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü araştırmalar, öğrencilerin yabancı dil yazma 

sürecinde anadil yazma süreçlerini kullandığını göstermektedir, (Arndt, 1987; 

Cumming, 1989, akt. Wolfersberger2003; Raimes, 1983a;  Leki, 1996; Beare, 2000). 

Yazma sürecinde, anadil ve yabancı dil arasında benzerlik ve farklılıkların saptanması 

bu boyutun aydınlatılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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Yöntem: Öğretme-öğrenme süreçlerinin en önemli öğelerinden biri de öğretim 

yöntemleridir. Çünkü dersin işleniş biçimi, öğrencinin dikkatini çekmesi dersi iyi 

anlamasına bağlıdır. Bunu da sağlayacak olan öğretmen ve dolayısıyla onun 

kullandığı yöntemdir. Öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyine uygun yöntemlerin 

kullanılması çok önemlidir. Araştırmalar, kompozisyon öğretiminde dersin geleneksel 

yöntemlerle işlendiğini bunun da başarıyı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir 

(Jenkinson 1993; Newson 1995; Gökalp 2001). Celkan (1990), geleneksel yöntemin 

artık Amerika’da bir kenara bırakıldığını,  belirlenmiş salt kuralları öğretmekten 

başka bir işe yaramadığını ve öğrencinin ufkunu daralttığını, bunun yerine sürece 

dayalı yazma yaklaşımının çok daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtmektedir. 

Burada geleneksel sözcüğünden amaç: ‘ne yazılır’a önem veren öğrencileri sadece 

dilbilgisi yönünden değerlendiren ve ‘nasıl yazılır’ sorusu ile ilgilenmeyen yöntem 

kastedilmektedir; geleneksel yöntemde içerikten çok şekil önemlidir ve eğitim 

öğretim, ağırlıklı olarak beynin sol tarafına yönelik verilmektedir. Dalak (2000)’e 

göre geleneksel yöntem yaratıcılığı ikinci plana itmekte ve öğrenciyi edilgen, 

yaratıcılık ise etkin bir konuma getirmektedir.  

Ders saatlerinin sınırlılığı: Yazılı Anlatım çok yönlü, karmaşık ve süreç isteyen bir 

beceridir. Bu süreç aşamalardan oluşmaktadır ve sınırlı zaman bu dersteki başarıyı 

engelleyen nedenler arasında gösterilmektedir (Krashen 1985, akt. Abi Sarma 2000, 

Gökalp 2001).  

Ön hazırlık: Yazmaöncesi aşamada ön hazırlığın yapılmaması bu dersteki başarıyı 

düşüren bir etken olarak görülmektedir. Çünkü yukarıda sözü edilen yazma 

dersindeki bir çok sorunun bu aşamadan kaynaklandığını gösteren pek çok çalışma 

yapılmıştır (Durukafa 1992; Wheeler 2002; Rico 1993, 1976, 2000; Natan 2000; 

England 2002). Bu araştırmalar, yazmaöncesi aşamanın öğrencinin hem duyuşsal 

hem de bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını göstermektedir. Ayala, (2003)’ün 

Bruner’den aktardığına göre öz-keşfetmenin (self-discovery) eğitim sürecinde 

uygulanması gerektiğini, bunun da çeşitli problem çözme tekniklerinin öğrenilmesi, 

bilginin daha iyi kullanılması ve aktarılması için gerekli bir durum olduğunu 

belirtmektedir. Aynı eserde Bruner, “yazma bir kişisel keşfetme eylemidir ve problem 

çözme becerileri Yazılı Anlatım becerisinin gelişmesi için çok önemlidir; kendi 
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kendine keşfetme sürecinin özellikle beyin fırtınasının yer aldığı yazmaöncesi 

aşamada önemlidir” diyerek ön hazırılığın önemini ortaya koymaktadır. Winett 

(1979), Hart (1997), Rico (2000) yazma sorunlarının en önemli sebeplerinden biri 

olarak yazmaöncesi aşamasının kullanılmamasını göstermektedirler. Yazmaöncesi 

hazırlığın düşünce ve duyguların gelişmesine ve konu seçme sürecine yardımcı 

olduğu, ayrıntıları anımsattığı ve daha rahat yazma ortamı sağladığı belirtilmektedir  

(http:/www.uen.org; Winrow 1999). 

 Ruhi (1997) kompozisyona hazırlık alıştırmalarından söz ederek 

kompozisyondaki anlatım kopukluklarının nedenini öğrencinin konuyu kendi bakış 

açısından değerlendirememesi ve öğeler arasındaki bağların kurulamaması olarak 

görmektedir. Yazar, sözcük / kavram ağları oluşturma yoluyla konunun çağrıştırdığı 

sözcüklerin sıralanması ve bunlar arasındaki bağların oluşturulmasını metin 

oluşturmada önemli bir basamak olarak görmektedir. 

Duyuşsal ve bilişsel boyutta ise:  

Derse karşı olumsuz tutum: Öğrencilerin yazma dersine karşı olumsuz tutumları ve 

bu olumsuz tutumlarını sınıf ortamına taşımaları da bu dersteki başarıyı 

düşürmektedir (England 2002; Ward 1993; Hurd 1980). 

Beyin araştırmaları: Beyin, algılama ve yazma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

kuramlar, kompozisyon yazma sürecine transfer edilmemektedir. Oysa yapılan 

çalışmalar beynin işleyiş biçimi ve yazma arasındaki ilgileşime dikkat çekmektedirler 

(Ergenç 1994; Genesee 2000; Flower 1996; Rico 2000; www.megahafıza.com 2003).  

Strickland (1995)’e göre eğer öğrenciye etkili bir öğrenme ortamı sunulursa 

ve öğretmen öğrencinin bireysel ve sosyal özelliklerini dikkate alarak yazma 

eğitimini verirse her öğrencinin kompozisyon yazabileceğini bunun için de 

öğretmenin, yazarken öğrencilere kendi anlamlarını oluşturmalarını tavsiye 

etmektedir. Yazar, öğrencinin kompozisyonunu kendisinin oluşturmasını ve buna 

bağlı olarak da yazma programlarının bu görüş doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmasını önermektedir. Strickland’ın öğrencilerin kendi anlamlarını 

oluşturması ve kendi kompozisyonlarını yazması derken son yıllarda eğitimde diziyi 
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(paradigmayı) genişleterek zenginleştiren, sezgiyi ve hayal gücünü kullanarak 

öğrenmeyi içeren ve kompozisyon yazma sürecine de taşınan ‘yaratıcılık kavramını’ 

akla getirmektedir. Güneş (2003:41-42) sağlam anlamın temel şartlarından biri olarak 

yaratıcılık kavramını göstermektedir.  

Çoğu kez  yaratıcı gücümüz ve ‘sorun çözme eğilimimiz’, dil 
alışkanlıklarımız yüzünden sürekli engellenmektedir. Çünkü biz hem olayları hem 
de şeyleri; sınıflandırarak, kişisel kanaatlerimizi birer elbise gibi onların üzerine 
giydirerek algılarız ve bu algılama biçimini kullandığımız dile de yansıtırız. 
Kısacası, önceden oluşmuş bazı önyargıları dilde hazır buluruz. Çoğu kez 
yaptığımızda veya söylediklerimizde daha alışılmış, daha az yaratıcı görünürüz, 
çünkü fazla özgün bir şeye gülüneceğinden veya eleştiri geleceğinden korkarız. 
Zamanla sıra dışı veya alışılmamış şekillerde düşünmeyi bırakırız. Sonuçta 
kitaplarda veya deneyimler olarak ortaya konulan sorunlar ve çözümler ile doğru 
veya en iyi cevabın en azından kısmen başkalarınca nasıl görüldüğüne bağlı 
olduğu gündelik hayatta sunulanlar arasında farklılık oluşur. Yanlış 
anlaşılmamama isteği veya alayla karşılanacağı endişesi ile fikirleri kendimize 
saklayabiliriz. Bu tür tepkilerden kaçınmak içindir ki, yeni fikirler ortaya atmaya 
çalışan gruplarda, beyin fırtınası olarak bilinen teknik kullanılmaktadır. Beyin 
fırtınası kuralları, kulağa ne kadar çılgın gelirse gelsin, hiçbir fikrin 
reddedilmemesini öngörür. Bir fikir acayip gelse dahi, sonunda çözüme 
ulaştıracak başka bir şeyin düşünülmesi için başkalarını etkileyebilir. Beyin 
fırtınası aynı zamanda semantik tepkilerimizin ne kadar zengin ve karmaşık 
olduğunu açığa çıkarabilir, sembolik çağrışıma dayalı olarak başkalarında tepkiler 
uyandırabilir” (Condon 1995:120,121; Akt. Güneş 2003:42-43). 

Yazar, düşüncede yaratıcılığın, yazılan konu üzerine daha fazla yoğunlaşmaya ve 

düşüncelerin daha keskin bir hal almasına yol açtığını belirtmektedir. Yine Güneş 

(2003)’e göre dilde yaratıcılık, bilinen kelimelere yeni bir ruh kazandırmak biçiminde 

ve iki şekilde ortaya çıkabilir: 

• Türetme:Yeni duyuş ve düşünüşleri ifade etmek için, yeni 

kelime ve terimlere baş vurmaktır.  

• Canlandırma: Artık kullanılmadığı için unutulmuş bir 

kelimeyi yeni bir ifadeyle canlandırmak veya kullanımda 

bulunan bir kelimeyi yeni bir içerikle zenginleştirmektir (agy.). 

Ünalan (1998) dildeki yaratıcılılığı yöntem boyutuna taşıyarak günümüzde 

dilin bu yaratıcı yönünün  daha sistemik yöntemlerle kullanıldığını ifade etmektedir. 

1950’li yıllardan sonra nöroşirurjide büyük gelişmeler oldu, insan 
beyninin bütün haritası ayrıntılı olarak çıkartıldı. Beynin yaratıcı bölümü üzerinde 



 

 

20 

yapılan çalışmalar sonucu ‘yaratıcı düşünme’ adlı yeni bir alan oluştu. İnsan 
beynini nasıl eğitirsek yeni buluşlar yapar? Sorusuna cevap arandı ve başlıca iki 
yöntem ortaya çıktı: Cluster (Yaratıcı Düşünme) ve Brain storming (Beyin 
Fırtınası)” Hayal gücü gelişmemiş beyinlere sahip insanların üstün düzeyde 
verimli olmaları imkansızdır. İnsanların ufuk turları, hayal güçlerinin ulaştığı 
sınırlarda biter (Ünalan 1998). 

Ünalan aynı çalışmasında, yaratıcı düşünmenin eğitim öğretim sürecine 

taşınması, yaratıcı ve eleştirel düşünme yöntemlerinin ders kitaplarına konması 

gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Bu gün, öğrencinin kendi yaşantılarını ve 

ufkunun alabildiği hayal etme gücünü eğitimle bütünleştirmek ve bunu öğrenme 

sürecinin bir parçası haline getirmek için pek çok çalışma yapılmaktadır. Fakat 

araştırmalar bunların yalnızca kuramsal boyutta kaldığını veya uygulamada yetersiz 

kaldığını göstermektedir (Rico 1976, 1978, 1993, 2000; megahafıza.com 2003). 

Rico’ya göre ‘yaratıcılık’, ders programlarına ve uygulama sürecine geçirilirse ancak 

işlerlik kazanacaktır. Bunun gerçek anlamda uygulanabilmesi için beynin nasıl 

çalıştığı, bireyin dili nasıl öğrendiği ve her iki yarım kürenin işlevlerinin neler 

olduğunun bilinmesi bu bağlamda önem taşımaktadır. 

1.3. Dil ve Beyin  

Dil öğrenimi ve beyin arasındaki ilişki her zaman bilim adamlarının ilgi 

odağı olmuştur. Dilin nasıl öğrenildiği, hangi aşamalardan geçtiği ve beynin hangi 

yarım küresinde oluştuğu merak konusu olmuştur. Araştırmalar dil ediniminin doğal 

bir süreç olduğunu ve bu edinim sırasında beynin iki yarım küresinin farklı görevleri 

bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Beyinle ilgili daha önce yapılan araştırmalar yarımkürelerin farklı görevleri 

öğrenerek ve yaşayarak edindiklerine yönelikti. Fakat son zamanlarda hayvanlar 

üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır. Hayvanların beyinleri olması gereken yerden 

çıkarılıp yeni bir bölgeye yerleştirmiş ve bunun sonucunda beynin doğal süreçteki 

işlevlerini yerine getiremediği ve görsel algılama yetisini yitirdiği görülmüştür 

(Genesee, 2000.) Bu araştırmalar yarım kürelerin her birinin farklı görevleri 

algılaması ve bu görevleri yerine getirmesinin doğuştan olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Beynin bilgiyi algılayışı ve bu bilgiyi depoladığı alanların birbirinden farklı olduğu, 
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algılama merkezlerinin de birbiriyle bağlantılı olduğu ama farklı görevleri yerine 

getirdiği artık bilinmektedir.  

Beyin bir tür kodlama yardımıyla çeşitli bildirimler düzenleyebilmektedir. 
İnsan beynindeki dil örgüsü aracılığıyla oluşturulan tümceler, daha sonra ağızdan 
sözlü bir biçimde dışa vurulur. Bunun hangi yollardan geçerek oluştuğu tam olarak 
bilinmese de bu konuda bazı kuramlar ortaya atılmıştır. Örneğin Amerikan 
yapısalcıları dil yapısının ‘söz dökümü’ aşamasında ele alınması gerektiğini, 
davranışçılar ise beynin içinde geçen olayları, ancak dışarıdan algılanabildiği 
sürece yorumlamayı, Chomsky ‘nin ortaya attığı üretimselci dilbilim ise dolaylı 
olarak beyindeki dilsel işlemlerin bir modelinin çıkarılmasını savunmuşlardır. Sol 
yarımkürede ön (frontal) lobda yer alan Broca ve altta yer alan Wernicke dil 
ediniminde önemli rol oynayan iki alandır. Corpus Collosum ise her iki 
yarımkürede bağlantıyı sağlayan bir iletişim kanalıdır. Mantıksal ve kavramsal sol 
yarım küre, sağ yarım küre yeni imgeler ararken ve bunları yerleştirirken bloke 
olur. İmgeler ya da çağrışımlar oluşurken iletişim kanalı yeniden çalışmaya başlar 
ve sağ yarım kürede oluşan imgeler sol yarım küreye de iletilir. Sol yarım küre ise 
aldığı bu imgeleri mantık sırasına koyarak yeni bir düşüncenin ya da bildirinin dış 
dünyaya sunulması işlemini başlatır. Araştırmacılar, çocukluk çağındaki dil 
edinim sürecinde sağ yarım kürenin daha yoğun ve baskın olduğunu, ergenlik 
döneminde ise sol yarım kürenin baskın olduğunu söylemektedirler (Ergenç 1994 : 
37).  
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Bu bulgular ışığında beynin doğal süreçte nasıl algıladığı dil öğretimi bağlamında 

büyük bir önem arz etmektedir. Bu gelişmeler ve yeniliklerle birlikte sağ ve sol 

yarımkürelerin işlevlerine yönelik olarak dil eğitiminin nasıl verileceği de önem 

kazanmaya başlanmıştır. Rohman (1965) (akt. Spack 1996: 98) düşünce üreten ve bu 

düşünceyi geliştiren düşünme sistemi bir beyin etkinliği olduğu için kompozisyon 

yazma uzmanlarının, düşünmeyi etkileyen süreçleri, incelemelerini ve öğrencilere bu 

düşünme yapısını öğretmenin önemini vurgulamaktadır. 

1.3.1. Beyin, Öğrenme ve Dilin Oluşumu 

Araştırmacılar, öğrenmenin gerçekleşmesi ve yarımkürelerin algılama 

biçimlerini araştırmışlar, sağ ve sol beyne yönelik etkinlikler ve stratejiler 

geliştirmişlerdir.  

Öğrenme beyin içinde her iki yarımkürenin etkileşimi sonucu ve dış dünya 
ile beyin arasında bir ilişki kurularak gerçekleşir. Öğrenme gerçekleşirken sinirler-
sinirler arasında yine sinirler aracılığı ile kimyasal sinir iletişimi (sinirlerin 
birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan iletişim-) neuro-chemical communication) 
kolaylaşmaktadır. Çok az  bilgi bile bu ilişkinin oluşmasını sağlar. Böylece 
öğrenme sadece birbirine çok yakın–sinirler (adjacent neurons) arasında değil çok 
uzak olan nöronlor (distant neurons) arasında da bağlantılar kurmaktadır. Bu 
bağlantı basitten karmaşığa ve karmaşıktan basite doğru bir döngü (circuits) 
içindedir. Örneğin daha önce hiç duyulmamış bir ses duyulduğunda bu ses önce 
beyinde ayırt edilemeyen sinirlerın etkinliği olarak kaydedilmektedir. Bu etkinlik 
dağınık ve yaygın bir durumdadır. Çünkü beyin bu sesi henüz öğrenememiştir. Ses 
devam ettikçe beyin farklı seslerin içinden  veya çok kısa bir sıklıkta bile bu sesi 
ayırt edebilmektedir. Sinirler arasındaki bu ilişki beynin sol yarımküresindeki 
geçici kortekste (temporal) gerçekleşir. Bu ses daha fazla işitildiğinde basit ve 
karmaşık döngü çok daha hızlı ve daha kolay gerçekleşmektedir. Yakın sinirler 
(adjacent neurons) arasındaki bağlantılar döngüyü oluşturmak için yine sinirler 
aracılığı ile beynin başka bölgelerindeki görsel, tensel ve kokuya ait bilgileri 
sözcüğün sesi (sound of the word) ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlantı sözcüğün 
sesine anlam vermektedir. Beynin başka yerlerindeki sinirler, sözcüklerin ses 
bileşenleriyle (parça) (component) uyuşan bu sinirsel devinimden (döngü) (neural 
circuits) uzaktırlar. Bu nöral bağlantılar hem sağ hem de sol yarımkürede 
gerçekleşmektedir. Bir sözcük tarafından etkinleştirilen sinirler arasındaki bu iç 
bağlantıya nöral ağ (neural network) denir. Öğrenme yeni oluşurken bu nöral 
döngüler parça parça, eksik ve zayıf bir şekilde çalışmaktadır bilgi adeta bulanık 
bir fotoğraf gibidir. Bilgi kullanıldıkça netleşir ve kalıcı hale gelir. Beynin sol 
tarafı daha çok dil işlevlerinden sorumludur. Çünkü yetişkin insanlarda sol 
beyinde meydana gelen bir arıza dilde kalıcı zararlara yol açmaktadır. Bunun 
kanıtı, yetişkin insanlarda sol beyinde meydana gelen bi arıza dilde kalıcı zararlara 
yol açmasıdır. Sağ beynin erken yaştaki dil  öğrenmeye etkisi var. Ancak sağ 
beyin,  sonraki öğrenmede çok etkili değildir. Sağ beyinde özürleri bulunan küçük 
çocuklarda sözcük kavramada sembolik ve iletişimsel el-kol hareketleri yapmada 
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geç kaldıkları, aynı durumdaki yetişkinlerde benzer sorunun yaşanmadığı 
gözlenmiştir, Genesee (2000).  

 

 

Ergenç (1994:38)’den alınmıştır 

Beyin ve dil çalışmalarına ilişkin bulgular, sağ beynin kavram öğrenmede ve 

kompozisyon yazmada ve bir takım bilişsel becerilerin edinilmesinde önemli rol 

oynadığını kanıtlamaktadır (Rico 2000; Yalçın 1999; Ergenç 1994). “Yazma 

sürecinin üretici yönünün baskın oluşu nedeniyle beyin araştırmaları bulgularıyla bu 

sürecin ilişkilendirilmesi gereklidir” (Yalçın 1999:373). 

1. 3. 2. Beynin (Sağ ve Sol Yarımkürenin) İşlevleri  

İnsanın beyin ve sinir sistemi, algı, hafıza ve öğrenme ile ilgili biyolojik 

etkenlerle ilgilenen sinir bilimin (neuroscience) bulgularına göre beynin, basit 

duyuları, duyguları, düşünmeyi, tanımayı, mantık kurmayı dil ve diğer üst düzey 

zekalarını kontrol eden üç boyutlu bir sistemden oluştuğu ve doğrusal olmadığı ortaya 

konmuştur (http//:ss.uno.edu.learning theories). Beyin bir bilgisayardaki ağlar gibi 

sinirlerden oluşmuştur ama bilgisayardan farklı olarak sürekli kendi kendini kontrol 

ve organize eden bir sistemdir. Bu ifadelerden beynin düz bir sistemde çalışmadığı 

anlaşılmaktadır. Evans (2002)’a göre beyin karmaşık aşamalardan geçerken öğrenme 

sürecinde çağrışım ve ilişkilendirme yoluyla çalışan bir işleyiş içindedir bu çağrışım 

yoluyla ‘anlamlama’ oluşmaktadır. Anlambilime göre (Guiraud, 1984) anlamlama, 
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bir nesneyi, bir varlığı, bir kavramı, bir olayı, anlığımızda canlandırabilecek bir 

göstergeye bağlayan bir oluştur. Örneğin bir bulut yağmur göstergesidir veya tavşan 

bir hayvanın göstergesidir bu nedenle her gösterge beyin için çağrışımsal bir 

uyarandır (Aksan agy.). Düşüncelerin beyinde oluşması ve bunun sözlü veya yazılı 

olarak ifade edilmesi, bireyin kelime ve kavramlarla olan ilişkisinin ve zihinsel 

sürecin ürünüdür. Bu süreç, beynin her iki yarım küresinin farklı kavrayış biçimleri 

ve farklı işlevler üstlenmesi ile fakat yarımkürelerin birlikte etkileşimi sonucu 

gerçekleşmektedir. 

Son 20 yılda beynin ikili görevini ortaya koyan çalışmalar sağ ve sol beynin 

farklı öğrenme biçimi sergilediklerini ortaya çıkarmıştır. İki alın lobu aynı rolü 

oynamaz; sol lop: konuşma, matematik, eleştiri duygusu, mantıki düşünce geliştirme 

alanlarında rol alırken, sağ lop, mekanı algılama, imgeleme (düşleme), sanat ve 

yaratıcılık, sezgisel düşünce gibi alanlarda faaliyet gösterir. Ancak iki lop birbiriyle 

sıkı bir iletişim içerisindedir. Örneğin, okuma etkinliklerinde güçlük çeken bir çocuk 

için (sol lob), hayal gücü çalıştırıldığında (sağ lob), okuma etkinliklerinde çocuğun 

ilerleme kaydettiği gözlenmiştir (Arı ve diğerleri, 1999; Atkinson ve diğerleri, 1999; 

Devrim, 1991),  (Aktaran Sarı 2002). 

 Farklı zihinsel işlevler beynin farklı yarımkürelerinde yer almaktadır. 

Örneğin sağ beyin, beynin sağ tarafında yer almakta, görsel düşünceyi (visual 

thinking), model ve örnekleri (pattern recognition) tanımayı kontrol etmektedir. 

“Beynin sol yarısı konuşma, lineer, analitik ve mantıksal düşünceden sorumlu 

olurken, sağ yarısının ise bütünlük, kavramsal, duygusal ve mekansal ilişkilerden 

sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır” Yalçın, (1999: 374). Sol beyin ise sözel ve doğrusal 

düşünmeyi kontrol etmektedir. Sol beyin ciddi, planlı, daha uygulanabilir, yargıya 

dayalı düşüncelerden sorumlu iken sezgiye dayalı, duygusal, esnek, yargıya 

dayanmayan düşünceler sağ beyinde oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak sol beynin 

egemen olduğu insanlar daha çok fen bilimleri, mühendislik ve hukuk alanlarında 

daha başarılı olurken sağ beyin baskınlığı olan insanların daha çok yazar, müzisyen 

ve sanatçı oldukları gözlemlenmiştir. (Volcano.unmd.nodak.edu/w…(2003). (Beynin 

işlevleri 1. Tablo’da ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.) 



 

 

25 

Ülkemizde beyinle ilgili araştırmalarda oldukça önemli saptamalarda 

bulunan ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınan İclal Ergenç, sol yarım küreler ve 

kompozisyon arasındaki ilgileşime dikkat çekmektedir 

Son yıllarda kompozisyon yazma ve üreticilik konularındaki eksiklikten 
yola çıkan kimi araştırmacılar, okul döneminde genellikle sol yarım kürenin 
yeteneklerinin ödüllendirilmesi nedeniyle sağ yarım kürenin yeteneklerinin 
gözardı edildiğini, yalnızca sol yarım kürenin yönlendirdiği yazma türünün de 
sıkıcı, hareketsiz, cansız ve donuk olduğunu ileri sürmekteler. Oysa, doğal 
yazmada başarılı olabilmek için beynin her iki yarım küresinin de birlikte 
çalışması gerekmektedir. Çünkü, sol yarım küre çözümsel (analitik) düşünürken, 
sağ yarım küre bütünsel (holistic) düşünmektedir (Ergenç 1994: 39).  

Yazma becerisi beyindeki bilgi birikimleri ile doğrudan ilişkili olduğu için 

yazmanın beyinle olan ilişkisinin ortaya konması bu dersteki sorunların da çözümüne 

ışık tutması açısından önemlidir. Flower (1996 : 62) da yazma ve beyin arasındaki 

ilişkiye dikkat çekerek, yazmanın bilişsel bir etkinlik olduğunu ve geçici belleğe 

(short-term memory) sürekli yüklemeler yaptığını belirtmektedir.  

Beynin üstlendiği işlevler ve  iki farklı öğrenme biçimi bir sonraki konuda, 

detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Burada bu işlevleri kısaca hatırlamak yerinde 

olacaktır. Rico (1976), Ornstein (1973)’nın vurguladığına göre, sağ ve sol 

yarımküreler aşağıdaki işlevleri üstlenmektedir:   

1.Tablo. sağ ve sol yarımkürelerin işlevleri 
Sol Sağ 
Dizisel (Ardışık)  (Sequential) Rastlantısal  (Random) 

Ussal (Rational) Sezgisel  (İntutive) 

Analiz eder (çözümler)   (Analyze) Sentezler Genel  (Holistic) 

Nesnel  (objective) Öznel  (Subjective) 

Parça (parts) Bütün (Wholes) 

Mantıksal düşünme (Logical thinking ) Estetik (Aesthetic)   

Varolan bulgulardan hareket  Yaratıcılık   (creativity) 

Doğrusal   (Linear) Doğrusal olmayan (nonlinear or 

meandering)     

Kelimeleri tanımlar   Biçimleri belirler 

Anlamı saptar Değerleri saptar 
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Kuralları ve planları uygular Hayallerini ve isteklerini izler 

Yorumlar Hayalcidir 

Gerçekçi ve ayrıntılıdır Görsel ve fikirseldir 

Sembolleri ve duygusal fikirleri kullanır Duygulara değer verir 

Düzenlidir Plansızdır 

Eleştiricidir Hayalperesttir 

Kaygılı, endişelidir Şüphecidir 

Yöntemlidir        Gelişigüzeldir 

Bir işi basamak, basamak  yapar Aynı anda bir şeyler yapar 

Nesnelleştirir Canlandırır   

Yukarıdaki saptamalar beyin ve dil öğrenme çalışmalarının ürünüdür. Elde edilen bu 

sonuçlara rağmen, araştırmalar, bu saptamaların eğitim sürecine aktarılmasında 

sorunlar olduğunu gösterilmektedir. Okullar genellikle sol beyni çalıştıran ona ağırlık 

veren ve sağ beyin modellerini bastıran bir eğitim vermektedir 

(http//:ss.uno.edu.learning theories). Durukafa (1992:5), okullarda tek yarımküreye 

yönelik etkinliklerin çocuklarda yaratıcı düşünmenin gelişmesine engel olduğunu ve 

geleneksel kompozisyon dersinin, beynin imgesel düşünmeyi sağlayan sağ 

bölümünün özel yeteneklerini kompozisyon yazmanın karmaşık sürecinde kullanmayı 

şimdiye kadar ihmal ettiğini belirtmektedir. Düşleme, anlamanın ve kavramanın 

temelidir bu nedenle eğretileme, analoji, rol alma ve görsel etkinlikler beynin her iki 

yarımküresini birbirine bağlamakta ve her iki yarımküreyi etkin bir şekilde 

çalıştırmaktadır. 

Farklı zekalara ve beynin farklı işlevlerine yönelik yapılan çalışmalar son 

zamanlarda büyük bir ilgi toplamış ve eğitime adeta yeni bir yön vermiştir (Goleman 

1995; Rico 1976, 1991, 2000; Liff 2003; Bogen 1975; Cohen 1968; Watkin 2000; 

Shaw 2003). Araştırmalar, her iki yarımkürenin birlikte işe koşulması durumunda 

beynin algılama kapasitesinin doruğa ulaşacağını göstermektedir. Bu yaratıcı 

kuramlar, bilişsel ve üstbilişsel öğrenme stratejileri yoluyla gerçekleşebilir. Bilim 

adamları iki farklı işleve sahip iki farklı türde zeka vardır bunlar sağ ve sol 

yarımkürelerde bulunmaktadır ve her yarımküre herhangi bir görevi yerine 

getirebilmek için farklı stratejiler uygulamaktadır diyerek iki farklı zekaya işaret 
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etmektedirler. Rico, bu durumu ‘iki farklı öğrenme’ veya ‘bilme’(Two Modes of 

Knowing) biçimi şeklinde tanımlamakta ve yazara göre eğitim de buna göre 

verilmelidir.  

1.3.3. Öğrenmenin İki Biçimi (Two Modes of Knowing) 

Batılı anlamdaki eğitim kavramı genellikle kaynağını ve gücünü öğrenme ve 

bilme modellerinden alır. Okullarda verilen eğitim daha çok başkalarının deneyim ve 

yaşantılarını yani önceden kaydedilmiş bilgileri (ezbercilik) içermektedir (Rico 1976, 

1993, 2000; Ornstein 1973). Bu eğitim yeni düşünceleri ve alternatifleri tanımamakta 

aksine sabit olan bilgiyi ve öğrenmeyi  içermektedir. Abraham Maslow öğrencilere 

verilen ezberci eğitimi çekice benzeterek bu konuda çarpıcı bir örnek vermektedir: 

‘Eğer eğitim sisteminde elinizdeki tek aracınız bir çekiç ise o zaman her şeyi bir 

çiviymiş gibi görür her şeye buna göre yaklaşırsınız (Rico 1976). Günümüzde hala 

eğitim sistemimiz, sol beynin mantıksal ve doğrusal çekicini kullanmaktadır. Krashen 

(1997), (akt. Ghosn 2002) de “öğrenme ile ilgili bildiğimiz her şeye rağmen dünyanın 

çoğu yerlerinde hala ezberci yaklaşım çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır” 

diyerek hala tek yönlü eğitimden vazgeçilmediğinin altını çizmektedir. Maslow’un 

1968’lerde dikkat çektiği eğitim durumu bu gün de benzer bir görünüm 

sergilemektedir. Altunay (1999) de “eğitim sistemimizde öğretmen merkezli, 

aktarmacılığa, dayatmaya, ezberciliğe dayalı bir dizge bulunmaktadır” diyerek 

Maslow’un sözünü ettiği eğitimin tek yönlü çekicine işaret etmektedir. Ülkemizdeki 

bir web sitesi 2003 yılında aynı durumu şu sözlerle dile getirmektedir: “Geleneksel 

olarak okullardaki öğrenme metotları ezbere dayanmakta ve beynin sadece sol lobunu 

işin içine katmaktadır. Halbuki sayısal ve mantıksal konularda beynin sağ lobuna göre 

üstün olan sol lop, hafıza gücü ve yaratıcı  düşünme gibi konularda beynin sağ lobuna 

göre zayıftır. Beynin her iki lobunu öğrenmenin içine katan bir öğrenme hem daha 

kolay gerçekleşir hem daha kalıcı olur” (www.megahafıza.com 2003). Aksi takdirde 

eğer öğrenciye doğrusal (linear) düşünme öğretilirse her şeyin tek bir doğru cevabının 

var olduğu ve bunu da ancak ‘çekiç bilir’ düşüncesi yaratılmış olur. Rico (1976, 1993, 

2000), İngilizce öğretmenlerinin bu tek yönlü eğitime daha çok ağırlık verdiğini ve 

özellikle edebiyat ve yazma derslerinin düzenli olmaktan çok düzensiz olgular 

olduğunu, örneğin şiir dersinde ‘bu nedir’ sorusunun şiirin gerçek anlamının 
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tekrarından başka bir şey olmadığını belirtmektedir. Bilim adamları 1930’lardan 

sonra öğrencinin tek yönlü zekasını işleyen eğitim şeklini eleştirmişler ve daha çok 

yaratıcılığı ön plana çıkarmayı, öğrenmede sezgiyi kullanmayı, öğrencinin 

düşlemesini güdülemeyi savunmuşlardır (Mearns 1929; Bruner 1960; Grommon 

1967; Eisner 1976), (akt. Rico 1976, 2000). Rico, bilim adamlarının savunduğu iki 

farklı zeka türünü aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

Ardışık olan, mantıklı ve rastlantısıl olmayan ilişkilere dayanan  önermesel 

(propositional mode) algılama biçimidir; mantıksal ve muhakeme ağırlıklıdır. 

(propositional thinking),         

Rastlantısal, sezgiye dayanan ve bilinçaltının derinliklerine inen, çağrışımsal (yan 

yana) algılama biçimi (appositional mode) algılama biçimi, appositional thinking 

(çağrışımsal düşünme).  

Yazar bu algılama biçiminin mecazla (metaphor) ilgili olduğunu, mecazi kullanımın 

da öğrenmede etkili bir araç olduğunu ve eğitim sürecine dahil edilmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Rico 1976:4). Rico bu düşünme ve öğrenme biçimini beynin her iki 

yarım küresinde oluşan işlevlere göre mantıksa/doğrusal ve mecazi/uzamsal algılayış 

ayırımına gitmiş her iki algılayışın özelliklerini şöyle belirtmiştir:  

2.Tablo. Önermesel ve Çağrışımsal (Yanal) Düşünme Modelleri Mode Model of 

Propositional and Appositional Thought   

Mantıksal / Doğrusal (Logical/Linear) Mecazi / Uzamsal 

Seçicidir. (selectivity) Maddeleri seçebilir, 

ayırabilir, kendine özgü ve açıktır 

(segments out items) 

Metinsel (contextual) Cümlelerin 

gelişine bağlıdır; imalara yatkındır.  

Doğrusaldır. (sequential within confines 

of a given matrix; stres- on correctness of 

steps, “digs the same hole deeper”) Belli 

kalıplar çerçevesinde adımlarını dikkatle 

atar. Aynı çizgide daha ileriye gitmeyi 

Mantıksal dizimi atlar  Boşlukları 

doldurur. Kendine özgü bağımsız mecazi 

bileşimler yapar. 

Farklı çizgilerde, farklı boyutlarda 

ilerlemeyi amaçlar. 
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amaçlar.  

Sabit fikirlilik vardır. (rigid) (based on 

fixed structures; dependent on denotation  

in language; cofified; anchored, precise 

literal relationships to specific conceptual 

and perceptual units; crisp)  Belli kalıplara 

bağlı, dilde düz anlama yer verir. Özel 

terimsel ve algısal birimlere karşı 

ilişkilidir, açıktır. 

Esnektir (flexible) dilde çağrışımlara, 

çift anlamlılığa, paradokslara/karşıtlığa 

yatkındır. 

Tekrarlıdır. (repetitively predictable; 

methodological, orderly; prosaic, 

descriptive) Tekrarlı, düzenli ve 

yöntemlere bağlıdır.             

Yenilikcidir. Bireysel yenilik peşindedir, 

dili, sembolleri, terimleri ve kuralları 

tekrar canlandırmaya yöneliktir. 

Statement (geared toward transmission; 

slow)   aynı düşüncenin etrafında dolaşır, 

iletmeye yöneliktir ve yavaştır                   

Araştırır, inceler  : Sınırların ötesine 

geçer. Bir şeyler icat etmeye yatkındır ve 

hareketlidir. Beklenmedik durumlara, 

duygu, mantık ve kalıp çarpıklığına 

alışıktır. Tekrar düzeltebilir ve 

kavrayabilir. 

Muhafazakardır. (conservative:  

invariance-preserving; depenent on 

retrieval of information stored earlier to be 

stored. Değişmez, tutucudur. Kalıplaşmış 

bilgiye   bağlıdır. 

 Değişkendir. mutable: invarianca-

destroying; retrieves  information stored 

earlier, but utilized as for purposes of 

transformation, connection-(Making, re-

structuring to fit new  configurations.) 

Sadeliği yıkar,depo edilmiş bilgiyi 

değiştirir,   tekrar yapılandırma amacıyla 

ve yeni kalıplar oluşturmak için yeniden 

gözden geçirir.    

Parçadan bütüne gider; (Segmenting) –

(parts later connected) Önce parçaları 

seçer, sonra doğrusal bir şekilde birleştirir. 

Dikkatin aynı anda parçaların tümüne 

Bütüncül ve evrenseldir (holistic; 

global) Birçok sembolu, terimi, duyguyu 

hemen yoğunlaştırır. Farklı nesne ve 

kavramları ayırarak işlevini yapar ve 
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yeniden  odaklanmasını sağlamak için tek 

bir gerçeği ayrı  gerçeklere  ve olaylara 

ayırarak işlevini yapar. 

onları yeni kalıplar oluşturacak şekilde  

birleştirir. 

                            

Parçaları bütüne bağlayarak iletişim 

kurar. (Communicates statements of parts 

into demonstrated wholes.)               

Karışık bütünleri kullanarak iletişim 

kurar (Communicates insights of 

complex wholes.) 

Odaklanma var:(focus))  Bir defada tek 

bir olay veya gerçek üzerine bilinçli olarak 

odaklanır.                 

Yoğunlaşma var (condensation) olay ve 

tek sözcükle ifade edilemeyecek 

nedenleri imgelere dönüştürür.     

Dağınık değildir (non-discursive) İlgisiz 

çıkarım ve iddialarda bulunur. En 

muhtemel yörüngeyi bulmaya çalışır. 

Bilmediği kelimelerin en yakın anlamını 

bulmaya çalışır.                              

Dağınıktır (discursive) En az muhtemel 

yolu bulmaya çalışır. Anlamını bilmediği 

kelimelerin en uzak  anlamını   bulur.                                         

Birleştirici ve yaklaşımsaldır. 

(Convergent)                                   

Farklı ve ayırıcıdır. (Divergent)                                  

Tek yönlüdür: (one-directional; 

epistemology of signs) Olayları 

hatırlarken tek neden veya tek bakış açısı 

ile düşünür. 

Çok yönlüdür: (Multi- directional 

Epistemology of symbols) Tüm geçmişi, 

tüm geleceği bulunduğu zamanda 

hayalinde canlandırır 

Sabit sınıflandırma vardır: (fixed 

categories)                      

Esnek sınıflandırma var :(fluid 

categories) 

Kabul edilen doğrultuda ve mevcut 

kalıplar        içinde iletişim kurar 

(Communication by accepted 

code;present pattern)       

İletişimi imgelerle 

kurar:(Communication by mage)  

Farklı şekillerde imgeleri birleştirerek 

iletişim  kurar.   

Tek kalıpta kullandığı bilgiyi farklı bir 

kalıbın içinde kolaylıkla kullanamaz 

(Information arranged as part of one patern  

not easily used as part of a different 

pattern.)              

Farklı  oluşum ve bilginin birleşimi 

vardır. (combination of different patern 

matrices) 
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Dikkate odaklanır. (focused 

attention:)özel noktalarda yoğunlaşır 

(Polanyi, 1966; akt.Rico 1976).                    

Dağınık bir dikkat vardır: çok fazla şey 

almayı amaçlar (Polanyi, 1966; akt. Rico 

1976). 

Muhtemel gerçekleri, bilgiyi, kelimeleri 

düşünceleri birleştirir. Basmakalıp eski 

mecaz imgeler kullanır. Connection of 

likely facts, information, words, ideas; use 

of metaphors which have become cliches  

Which have become stereotyped, which 

have become literal; dead metaphors.           

Bilgiyi, kelimeleri ve fikirleri yan yana 

koyar ve eskimiş yöntemlere yeni 

boyutlar kazandırır. New concepitons, 

dimensions but directly, holistically, 

through image; relational contextual 

(Langer 1957: akt.Rico 1976). 

                                             

mantıksal olarak karışılığını 

bulabileceğiniz nicel cevaplar verir.                                                                        

Nitel karşılıklar verir-eşbiçimcilik 

vardır. (isomorphism) 

Dinamik bir denge vardır. (Dynamic 

equilibrium 

Dinamik ve gerilimli enerji (dynamic 

tension energy)   

Rico (1976) 

 Cohen (1968) da uzun araştırmalar sonucu bilginin seçilmesi ve 

düzenlenmesi ile ilgili olarak iki farklı kavrayış biçiminin (two conceptual styles) 

olduğunu ortaya koymuştur:  

İlişkisel kavrayış biçimi (The relational conceptual style ): Bu kavrayış biçimine sahip 

insanlar bütünü kavrar ve uyarıcı ile beraber metnin (contex) bazı özelliklerine göre 

onu algılarlar. 

Çözümsel- kavrayış biçimi (Analytic conceptual style): Bireyler parçayı algılar ve 

uyarana bağlı bir kavrayış söz konusudur.  

Çözümsel (analitik) ve İlişkisel Kavrayış biçimleri arasındaki fark ‘Sigel Test of 

Conceptual Style Test’i ile gösterilebilir. Öğrencilerden aşağıdaki üç resimden 

birbirine benzeyen veya birbiriyle uyumlu olanlardan ikisini seçmeleri istenmiş ve 

yaptıkları seçimin nedenleri sorulmuştur. İki kavrayış arasındaki farkı belirlemek 

amacıyla geliştirilen testte 19 madde bulunmakta. Söz konusu testte yer alan iki 
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madde örnek olarak sunulmuş, öğrencilerin seçimleri ve verdikleri yanıtlar aşağıda 

verilmiştir.   

 

 

1. Şekil. Rico, (1976: 16)’dan alınmıştır.  

Birinci resimde verilen yanıtlar:  

Analitik kavrayışta: her birinde birer bacak eksik olduğu için veya  

her ikisi de ağaç olduğu  için  
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İlişkisel kavrayışta: İkisi birlikte çok uyumlu görünüyorlar veya  

her ikisi de sandalye olduğu için 

İkinci resimde verilen yanıtlar : 

Analitik kavrayışta: çünkü her iki resimde de eller belde  

İlişkisel kavrayışta: eller kalçada olan resimler birbiriyle uyumlu görünüyor veya her 

ikisi de erkek çocuk olduğu için.  

(örnekler ve açıklamalar Rico (1976)’dan alınmıştır çeviriler tamamen araştırmacının 

kendisi tarafından yapılmıştır). 

Cohen (1968) verilen resimlerin farklı düzenlenmesinin farklı kavrayış 

biçimiyle ilgili olduğunu ifade etmektedir. Cohen’ın ortaya koyduğu algılama 

biçimleri gerçekte yaratıcılığın ayrışımcı (divergence) boyutunu kapsamaktadır. 

Tarman (1999)’a göre yaratıcı bireylerde bulunan ayrıştırıcı düşünme diğer düşünme 

biçimlerinden esneklik, orijinallik ve akıcılık özellikleri ile ayrılır. Cohen’ın 

1968’lerde ortaya koyduğu bu düşünce Guilford tarafından da 1950’li yıllarda farklı 

kavramlarla ama benzer örneklerle ifade edilmiştir. “Guilford 1959 yılında yaptığı 

klasik araştırmasında, deneklerden 8 dakika içinde tuğlanın kullanıldığı yerleri 

listelemelerini istemiştir. Katılımcılardan biri bu soruya "ev, okul, baca, barbekü 

yapımında" gibi yanıtlar verirken; diğer bir katılımcı "kapının kapanmasını, kağıtların 

uçmasını önler, kovmak için köpeğe atılır, yere yazı yazılır, kırmızı toz yapılır" vb. 

örnekler vermiştir. Bu katılımcılardan  ikincisi ayrıştırıcı düşünmeye sahiptir. Birinci 

denek tuğlayı tüm örneklerinde bir yapı malzemesi olarak ele alırken, ikincisinin 

örnekleri çeşitlilik ve esneklik göstermektedir” (akt. Tarman 1999). Bu nedenle, 

Guilford önceden bilinenlerin değil bilinmeyenlerin ortaya konmasının yaratıcı zeka 

olarak tanımlanabileceğini bu nedenle zeka ve yaratıcılık arasında çok az bir 

ilgileşimin bulunacağını ifade etmiştir (akt.Argun 2001).  

Farklı zeka modellerini ortaya çıkaran bu araştırmalar eğitimcileri, 

ezbercilikten uzak öğrencilerin yaratıcı yönünü ortaya çıkaran ders etkinlikleri ve 

öğrenme stratejilerine yönelmiştir. Bu stratejilerin temelinde de öğrenciyi yaratıcılığa 
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yönlendirme yatmaktadır. Son zamanlarda, eğitim öğretim sürecinde yaratıcılığı ön 

plana çıkaran ve tüm bu değişimleri içine alan duygusal zeka ve yaratıcılık kavramları 

eğitime yeni ve çok yönlü  bir boyut kazandırmıştır.  

1.3.4. Duygusal Zeka (Emotional Intelligence= EQ) 

Goleman (1995) verilen eğitim sisteminin beynin sol tarafına yönelik 

olduğunu ve sağ tarafın pek kullanılmadığını ileri sürmektedir. Goleman’ın bu 

konuda yaptığı ve dünya alan yazınına geçen çalışması ‘Duygusal Zeka’ (Emotional 

Intelligence= EQ) dır. Goleman’a göre duygusal zeka frontal sağ lobların ve yine 

sağdaki amigdalanın işlevidir. Duygusal zeka sadece duyguları kontrol eden değil 

aynı zamanda onları algılamayı da içeren bir güç olarak tanımlanmaktadır (agy.). EQ 

kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, bunları anlamlandırma ve bu 

bilgiyi kullanarak muhakeme yapma ve sorun çözme becerisidir. Goleman, EQ’nün 

IQ den tamamen farklı bir zeka olduğunu, duygularımızın da kendi içinde bir mantığı 

ve aklı olduğunu ifade etmektedir. Ona göre EQ farklı bir zeka olarak kabul 

edilmelidir ancak her iki zeka türü beyin işlevleri açısından eşit derecede önemlidir. 

Goleman ve arkadaşları motivasyon, empati, sosyal yeti ve sosyal becerilerin 

duygusal zekaya ait olduğunu, bazen duygularımızın bize söylediği şeyleri IQ’nün 

reddetmesi durumunda EQ’nün ona karşı mücadele ettiğini ifade etmektedirler. 

Watkin (2000), 25 yılı aşkın yapılan deneysel çalışmalarda zeka ile ilgili daha önce 

bilinmeyen bir takım gerçeklerin ortaya çıkarıldığını kaydederek “ IQ tek başına bir 

başarı nedeni sayılamaz” diyerek EQ’nün de başarıdaki payını belirtmektedir. 

Goleman, sosyal ve duygusal öğrenmenin sınıf ortamına taşınmasının sonucunda  

daha etkili ve başarılı bir eğitim sağlanacağının altını çizmektedir (Liff 2003). Buna 

göre öğrenci başarısını veya başarısızlığını etkileyen etmenler arasına EQ’yü de 

katmak mümkündür. Liff, duygusal zekanın gelişmesi için en uygun yerin sınıf 

ortamı olduğunu, bu nedenle bu zeka alanına yönelik stratejilerin uygulanmasının 

anlamlı bir öğrenme sağlayacağını kaydetmiştir. Göğüş’ün öğrencilerin zihinsel 

olarak gelişmediği için yazma derslerinde başarısız oldukları görüşü Liff ve 

diğerlerinin savundukları, sınıf ortamı EQ’nün gelişmesi için (yazmada yaratıcılık da 

EQ’nün bir işlevidir.) en uygun yerdir görüşüyle çelişmektedir. Aslında bu zeka alanı 

1900’lerden itibaren bilinmekteydi oysa o zamanlar bu konu günümüzdeki kadar 
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dikkat çekmemişti. Örneğin Sternberg, bu zeka türüne  ‘kılgısal zeka’ (practical 

intelligence), çoklu zeka kuramının babası olan Gardner’ın ‘içsel  yani kişinin 

kendine dönük zekası’ ve sosyal zeka yani dış dünyaya dönük zekası’ (intrapersonal-

interpersonal intelligences) kişinin duygularını içeren bu zeka alanlarına işaret eden 

gelişmelerdir. Goleman (1995), duygusal zekanın yaşla birlikte geliştiğini ve 

yetişkinlik döneminde de devam ettiğinden lise ve üniversite öğrencilerinin duygusal 

gelişiminde önemli bir etmen olduğunu; ayrıca hayattaki başarıyı belirlemede IQ’nün 

%20 geriye kalan %80’lik kapasitede ise EQ’ nün rol oynadığını kaydetmektedir. 

Görüldüğü gibi klasik anlamdaki tek yönlü ‘zeka’ kavramı artık yerini çok yönlü 

zekaya,  insanın kendi yeteneklerini keşfetmeye ve onu geliştirmeye bırakmıştır. Elias 

ve arkadaşları (1997) “Duygusal zekayı tanımayan ve onu uygulamayan bir eğitim 

sisteminden başarı beklenemez çünkü duygular öğrenmede çok etkilidir”. Öğrenme-

öğretme ortamına taşıyabileceğimiz etkinlik ve stratejilerle sağ yarımküreye hitap 

edebilir, öğrencinin, beynin sağ tarafına yönelik etkinliklerle ama aynı zamanda her 

iki yarım küreyi geliştirmeye yönelik öğretim yapmalarına yardımcı olabiliriz. 

Kümeleme tekniği de öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkaran, dil öğreniminde 

onların güdülenmesini ve dolayısıyla hedeflere ulaşmasını kolaylaştıran bir öğrenme 

etkinliğidir. Kümeleme stratejisi, beynin doğal algılama süreciyle benzerlik 

göstermektedir, beyin de algılama sürecinde metaforik bir biçimde işlemektedir. 

Yazarlar, bu stratejinin bir eğretileme (metaphor) olduğunu kabul etmektedirler (Rico 

1976, 1978, 1991, 2000; Bickerton 1969; Rubin 1984; Conner 1990; Buzan 1976; 

Keith 1997). 

1.3.5.Sağ Yarımküre, Eğretileme (Metaphor) ve Öğrenme arasındaki 

ilişki 

Sağ beyin vücudun sol tarafını kontrol eder ve sözcükler, sayılar, listeleme, 

konuşma, yazma gibi bilgilerle ilgilenir  ve algısal, dikkat çekici, uzaysal bilgiyi işler 

(Kılıç, 2003: 161). Yaratıcı düşünme, problem çözme kavramları her iki beynin 

dengeli bir dinamizmle çalışmasına olanak sağlamaktadır. Beyni zenginleştiren, 

düşünme sürecini dengeleyen ve beynin her iki yarımküresini öğrenme sürecine katan 

araç eğretileme (metaphor)dir, (www.vlcano.und.nodak.edu/...). Eğretileme bir 

düşünceyi hiç olmayacak bir şeye bağlayan sözlü imgelerden oluşmaktadır. 
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Eğretilemeleri, uzmanlar karmaşık düşünceleri daha kolay ve anlaşılır kılan zihinsel 

haritalar olarak kabul etmektedirler (Rico,1976; www.volcano.und.nodak...). 

Eğretileme tamamen birbirinden farklı düşünceleri sağ yarımkürede sentez yaparak 

birleştirmektedir. Sağ beyin, sol beynin dışladığı birbirinden farklı düşünceleri ortak 

bağlantı noktaları bularak birleştirmektedir. Rico (1976) ‘ya göre eğretileme, dünyaya 

dair daha önce bilmediğimiz gerçekleri ortaya çıkarmada yeni ilişkiler kurarak 

gerginlik ve heyecan yaratmaktadır. Bu ilişkiler bir noktada birleşmek yerine 

uzaklaşarak farklı ortamlarda ortak noktalarda buluşurlar. Fakat benzer ortamlarda 

birbirinden farklı imiş gibi de görünebilirler. Keith (1997), eğretilemenin bu gücünü 

daha basit bir anlatımla ifade etmektedir: Eğretileme karmaşık olanı basitleştirebildiği 

gibi basit olanı da karmaşıklaştırabilir. Eğretileme kişiyi bulunduğu durum ve 

konumdan uzaklaştırarak sorun için daha iyi bir çözüme götüren yolu gösterir:”  

 Eğretilemenin eğitimdeki önemi (www.volcano.und.nodak.edu/… 2003) 

şöyle ortaya konmaktadır: 

Eğretileme, öğretmenin, yeni bir bilgi alanını öğrenciye tanıtırken 
kullandığı bir etkinliktir.Yeni bilginin beyinde depolanmış olan eski bilgi ile 
bağlantı kurmasını sağlar. Günlük, sıradan konuşmalarda bile eğretileme 
kullanılmaktadır; bu, düşüncelerin çok yönlü bağlantılar oluşturmasını, çok 
karmaşık ve ayrıntılı bilgilerin birkaç sözcükle anlatılmasını sağlamaktadır. Bir 
kavramı yaşamdaki bilinen modelerle, örneklerle ilişkilendirebildiği için zihnin 
gelişimine de katkı da bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ufkunu 
genişletmede eğretileme etkili bir araçtır Çoğumuz çocukların sorduğu 
gökgürültüsüne ‘iki bulutun çarpışması’ veya ‘Tanrı’nın alkışlaması’diye cevap 
vermişizdir. 

Yazarın sözünü ettiği şey eğretilemenin söyleşiyi zenginleştirdiği ve dolayısı 

ile öğrenmeye zenginlik kattığı, konuşanın veya yazanın ufkunu genişleterek, konuya 

farklı açılardan bakmasını sağlamasıdır. Durukafa (1992) benzer bir bakış açısıyla 

eğitimde mecazın önemini belirtmektedir: “mecazi uzamsal zekaya dayalı 

öğrenmenin eğitim sistemimizde gözardı edildiğini ve gereken önemin verilmediğini 

söylemek mümkündür. Bu öğrenme modeli için mecaz, bir araç olarak kullanılabilir”. 

Kral (1994)’e göre metafor benzemeyenler arasındaki benzerliklerdir ve bu 

benzerlikleri ortaya çıkarma sağ beynin görevidir.  
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Buraya kadar eğretilemenin yararları ve eğitime olan katkılarından sözedildi 

fakat bu paralelde eğretilemenin ne olduğu konusuna da kısaca bakmakta yarar vardır. 

1.3.6. Eğretileme (Metafor-Metaphor) Nedir? 

Metafor Yunanca’da bir yerden bir yere taşımak demektir. Vardar (2002) 

eğretilemeyi, “Düz değişmeceye karşıt olarak, dizisel bağıntılar düzleminde, ortak 

anlambirimcikler kapsadıklarından aralarında eşdeğerlilik ilişkisi kurulan anlamlı 

öğelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasını sağlayan sözcükleri 

kaldırarak kullanma sonucu oluşan değişmecedir, örneğin yaşamın ilkbaharı sözünde, 

‘gençlik’ çağını belirten ilkbahar eğretileme ürünüdür” diye nitelendirmektedir. 

Bilgegil (1989)’e göre ise eğretileme bir şeyin ödünç verilmesi veya ödünç alınmış 

bir şeyin iadesini istemektir. Yazara göre küçük bir benzerlikten dolayı, bir şeyi 

zihinde başka bir şey yerine ikame etmektir buda zihinsel bir harekettir ve öğrenmede 

etki gücü çok fazladır. Aristoteles’ten günümüze kadar eğretileme, konuşma sanatını 

(rhetoric) süslemek, zenginleştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. (Bickerton 

1969) “Daha önceleri anlamın dilde gizli olduğu ve sadece konuşmacı ile dinleyici 

arasında meydana gelen bir olay olduğu kabul ediliyordu”. Dilin kültürel ve sosyal 

boyutu gözardı edildiği için de eğretileme açıklanamıyordu. Chomsky’den sonraki 

dönemlerde, eğretilemenin yan anlam (duygusal anlam-connotative meaning) özelliği 

bulunduğu ortaya çıkarılmıştır (Bickerton, 1969). Bazı kelimeler, hem söyleniş hem 

de konumları itibariyle bizlerde birtakım etkiler uyandırırlar, bu etkiye, o kelimenin 

duygusal anlamı denir, örneğin ‘döküm ’ kelimesinin ‘yaprak dökümü, hesap 

dökümü, demir dökümü’ anlamı aynı değildir; ilk ikisi bir işi belirtirken ‘yaprak 

dökümü’ sözü hüzün duygularını çağrıştırmaktadır ( Güneş, 1995: 81). Yine 

sözcüklerin çağrışım anlamı (associative meaning) vardır, bunlar başka kavramlarla 

bir yönden ilişkisi veya benzerliği nedeni ile bu kavramların anlamlarını da 

çağrıştırırlar, bunlar genel ve özel çağrışımlar diye ikiye ayrılırlar. Genel çağrışıma: 

soğuk; özel çağrışıma Uludağ örnek gösterilebilir (örnekler Güneş 1995: 80). 

Sözcüğün gerçek anlamının dışında başka kavram veya nesne ile ilişkilendirilmesi 

metafor yolu ile yeni bir kavrayışın ortaya çıkmasına yol açmakta ve Kral (1994)’e 

göre bu dinleyici veya okuyucunun ilgisini daha çok çekmektedir. Bickerton (agy.)’a 

göre tüm kavramlar soyut ve somut varlıklardır ve genel olarak birbirine 
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bağlanabilirler, soyut varlıklarla birlikte yapılan bu kullanım bir eğretilemedir. 

Birleştirici güç özelliği olan bu tür sözcükler başka sözcüklerin yerine kullanılabilir 

ve eşleşebilirler. Yazar, aynı çalışmasında metaforik kullanımda bir sözcüğün genel 

anlamda göndergesinin olmadığını belirtmektedir. Doğan Aksan’a (1999:34) göre de 

“gönderge ve gösteren arasında hiçbir bağ yoktur değişik insan toplulukları, kendi 

içlerindeki uyum, uzlaşmaya dayalı olarak aynı kavramı başka başka ses 

bileşimleriyle dile getirir, örneğin Türkçe. tavşan Fr. lapin, Alm. hase, Fars. 

/hargu:ş/”. 

          Nihat Sami Banarlı’ da dilimizde bir kelime, mecazlarla ve kendisinden doğan 

deyimlerle doludur, ve bazen tek kelime 40-50 anlam ifade edebilmektedir. Yazar, 

düşmek kelimesinin 150’den fazla anlamı bulunduğunu, örneğin iktidardan düşmek, 

gözden düşmek, ne hale düşmek, Allah elden ayaktan düşürmesin, sevdiğinden ayrı 

düşme, aynaya toz düşme, aşka düşme, dile düşme, yağmur düşüyor, iş sana düştü, 

saçlara ak düştü,, içime bir ateş düştü, aklıma düştü, düşmüş zalim eline, hayalde gör- 

düşde gör, düşdükçe semadan yere mehtab, Düşülür bir hayale zevk alınır,  ile Yahya 

Kemal’deki Gönüle uçmak düştü, Bir kanad bulamadım; ve büyük panteist Yunus 

Emre’nin düşüp üstünde ağlamak isterim ifadelerindeki düşmek kelimesinin farklı 

anlamları bulunduğunu belirtmektedir. İşte bu nedenle düşmek kelimesi insanlara 

farklı çağrışımlar yaptırmaktadır (Banarlı 1975). Bu da dildeki eğretilemenin 

zenginliği ve dilin doğal yapısında var olduğunu göstermektedir. 

Eğretileme Günümüzde de bir nesneyi bir başka anlamda verme olarak 

kullanılmaktadır. Langer (1957: 23)’a göre metaforun bir dil olmadığını sadece dil ile 

anlatılan bir  şeyi ifade etmek için sembol olarak görev yapan bir düşünce olduğunu 

tanımlamaktadır. Bu,  dilin anlamsal ifade gücüdür. Pespelov (1985) ‘a göre dilin bu 

anlamsal gücü özellikle günlük konuşmada sık sık ve zengin bir biçimde kullanılır 

ama çoğu zaman sözcüklerin taşıdıkları anlamın kökendeki temelinin bir 

simgelemeye dayandığı görülmekte ve bu da metaforda imgesel deyimlerin 

arasındaki benzerlikten kaynaklanmaktadır. Güneş (2003), dere ve zamanı aynen bir 

insan gibi veya yüksek canlı varlıklar gibi, doğuyor, gidiyor veya akıyor 

sözcükleriyle kullanılması ve bu şekilde bir benzetimin yapılması bir eğretilemedir; 

aynı şekilde kentin tümü uykuya dalmıştı, semaver kaynadı, aslan yürekli, örneklerini 
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de metaforik kullanıma örnek gösteriyor. Uykuya yatma eyleminin kentteki binalar 

için değil orada yaşayanlar için olduğunu, kaynayanın, semaverin kendisinin değil su 

olduğunu ama bunların imgesel olarak algılandığından söz etmektedir. Eğretilemeler 

de özelliklerine göre çeşitlilik gösterirler:  

Kaygı içimi kemiriyor, sıkıntı çöktü yüreğime, umudum kesildi gibi insanın iç 

dünyası için kullanılan kişileştirici ve organik tabiatlı olmayan süreçlerin 

kişileştirilmesi “zaman akıp gidiyor”, “yağmur geldi, geçti” rüzgar ıslık çalıyor, kör 

kuyu, dert yıktı gibi kullanımlar, kişileştirici eğretilemeye, bunların günlük dilde 

kalıplara dönüşmesi sözlüksel eğretilemeye, demir irade, pırıl pırıl bir sevinç, 

nesnelleştirici eğretilemeye örnek gösterilmektedir “ kanıtlar zinciri, kaderin cilvesi” 

gibi soyut kavramlarla yapılan çeşitleri de vardır. (Pespelov 1985: 155) “Oğlan bir 

tek yabancı dil dersinden dönüp duruyor sözü kullanılırken kimse bu eğretilemeli 

yani dolayımlı anlamları algılamaz fakat bunlarla hangi görüngüler söylenmek 

isteniyorsa doğrudan o görüngülerle çağrışımsal bağıntı kurulur yani adlandırıcı 

anlam önem kazanır ve bu anlam algılanır” diyerek sözcükleri, kişinin vermek 

istediği görüngülerle ve tasarım gücü yardımıyla anlamlandırdığını belirtmektedir. 

Bickerton (1969) da duygulandırıcı (emotive) etkinliklerin önemini vurgulayarak 

kişinin konuşurken veya yazarken daha çok iç dünyasındaki olayları açıklamaya dış 

dünyadaki fiziksel gerçeklikten daha çok önem verdiğini belirtmektedir. Bir başka 

deyişle kişi, dünya hakkında konuşmaktan çok dünyadaki yaşantılarını anlatmaya 

eğilimlidir. İstiarenin mutlak açık istiare, soyut açık istiare,  kapalı istiare, temsili 

istiare gibi türleri bulunmaktadır. 

Mecaz olarak kullanılan bir başka sözcük de Synaesthesia’dır. Synaesthesia, 

(birlikte algılama) duyuların karışımı. Bir uyarıcıya bir kaç duyu ile karşılık verme. 

Sağ beyin dıştan gelen bir uyarıcıya (örneğin çekirdek sözcük) birden fazla sözcükle 

karşılık verme yetisine sahiptir. Ezra Pound (akt.Cuddon, 1982:369) bir iletişim aracı 

olarak gördüğü dilin anlamla olan bu ilişkisinin üç şekilde gerçekleştiğini 

kaydetmektedir: 

• Bir nesneyi, bir imgeyi sabitleştirerek, hareket ettirerek veya onu 

gözümüzde canlandırdığımızda, 
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• Konuşmanın ritmi ve ses arasında duygusal bir ilişkiye neden 

olduğunda, 

•  Her iki etkenin sonucu dışarıdan gerçek bir sözcük veya sözcük grubu 

verildiğinde, kişinin bilincinde çağrışımlar yaparak güdüler buna da 

Logopeia denir. 

Synaesthesia, metaforik olarak iki veya daha fazla duyunun tek bir bilgiden 

çıkmasıdır. Synaesthesia ve yazma arasında bir ilişki bulunmuştur. Synaesthesia ses, 

imge, resim –görme, koku, tat ve dokunma ile ilişkili olup bir modelden daha fazla 

model çıkarma, bir objeyi kendi kabuğunun dışına çıkarma ve onu aydınlatma, 

genişletmedir.  

Birke (2002) ve Rico (2000) ‘e göre de sağ beyin görselleştirme ve tanıma 

ile ilgilidir dolayısı ile yukarıda sözü edilen (synaesthesia) aydınlatma ve genişletme 

özelliğine sahiptir. Rico’ya göre metafor sağ yarımkürenin algıladığı bir eylemdir ve 

ona göre insan dili metaforlarla doludur ve bu yüzden de yazmada metafor kullanarak 

sağ yarım kürenin bu özelliği eğitimde kullanılmalıdır. Langer (1957.) sağ 

yarımkürenin bu işlevini soyut düşünce (abstract thinking) olarak nitelendirmekte ve 

soyut düşünceyi insanoğlunun muhteşem zihinsel başarısı olarak tanımlamaktadır. 

Metaforun aslında derişme (concentration) sonucu oluştuğu ve bu sürecin kişiyi 

fırsatlara, çeşitli durum ve olaylara karşı duyarlı kıldığı belirtilmektedir (Rico 1976). 

Rico’ya göre metafor kullanmak denemeye değer sağ-beyin etkinliklerinden biridir 

çünkü metafor kullandığımızda bir şeyin özünü başka bir şeyle kıyaslamış oluyoruz 

ve onu daha iyi anlayabiliyoruz, işte, metafor bize bunu sağlamaktadır. Bir başka 

deyişle, metafor bilinç altındaki düşünceyi veya sözcüğü başka düşünce ve 

sözcüklerle düşündürmektedir.  

Metaforun iç dünyayı cesaretlendirdiği ve anlamayı kolaylaştırdığı için son 

zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlandığını belirten Bozik (2002), “metafor 

öğrencilerin yansımalarını gösterdikleri bir yoldur ve yansıtma bilişsel gelişimin en 

önemli öğesidir” diyerek metaforun öğrenmedeki işlevini ve önemini vurgularken, 

yansıtmayı da öğrenmenin önemli bir aşaması olarak kabul etmektedir. Çünkü 

yansıtma gelecekte öğrenilecekler için yeni bağlantılar oluşturan bir üst bilişsel 
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girişimdir. Üst bilişsel aşama beyni yoğun olarak öğrenme ortamına çeker. Flower 

(1996) da çalışmasında, tuzun NaCl’den oluştuğunun bilinmesine rağmen yerken onu 

farklı bir şekilde algıladığımızı, güdülenme de zihinsel bir durum olduğu için bizim 

olguları yada olgularla ilgili kavramların ilk durumlarını genellikle hatırlamadığımızı 

kaydetmektedir. Flower (1996:77-78) bunu birbirinden farklı ama aynı anda 

kullanılan iki farklı belleğin, (dilin kullanımı için gerekli hafıza, zihinsel hazine, 

kişinin edindiği bilgi, sözcük, sözel semboller bunların anlamları ve göndergeleri, 

birbirileriyle olan ilişkileri, dil kuralları ve bu sembollerin kavramların ve ilişkilerin 

işleyişini içeren) ‘anlamsal bellek’ ‘semantic memory’ ve (kişinin yaşadığı olayları ve 

deneyimlerini içeren) dizisel bellek ‘episodic memory’ nin oluşturduğunu 

belirtmektedir. Fakat bu ilişki onların özündeki geçici anlamlarından sıyrılmalarını 

sağlayarak oluşur.  

Cormac (1990), “metafor, bilinmeyenin bilinenle anlatılmasıdır”. Bu 

tanımdan şunu anlamaktayız: bilinmeyeni tanımlamak için bildiğimiz ve anladığımız 

kavramlara başvururuz ve bu da metaforun özünü oluşturmaktadır. Bu tanım 

yapılandırmacılık kuramının temel ilkelerinden olan “öğrenme bir iç disiplindir 

kişinin zihinsel sürecinde bireysel olarak oluşur ve öğrenme kişinin etkin bir biçimde 

anlamlandırdığı bir yapıdır” ilkesine de uymaktadır. Bu kurama göre yaşadığımız 

dünyayı yaşantılarımızın yansıması yoluyla anlamlandırırız. Bunun için de zihinsel 

modelleri kullanırız çünkü anlam zihinde oluşur. Bu kuram, davranışçıların da 

görüşlerini desteklemekle birlikte bilişsel kuramı da kabul etmektedir (Küçükkaragöz 

2003:11-29). Çevre ile etkileşim, fiziksel eylemler, deneyimler ve tekrarlarla da 

öğrenme gerçekleşmektedir, Dewey buna yansıtmalı eylem (reflective action) adını 

vermiştir. Öğrenme, anlamı bulmadır ve öğrenmenin amacı kişinin kendi anlamını 

oluşturmasıdır çünkü bilgi öğrenen tarafından oluşturulur. “başkasının 

anlamlandırdığı şeyi tekrarlama doğruyu bulma demek değildir” (kaynak 

http//:ss.uno.edu.learning theories). 

Aristotoles’in metaforun önemini ortaya koyan aşağıdaki açıklaması 

çalışmamızın önemi açısından çarpıcıdır: 
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Garip ve alışkın olmadığımız sözcükler bizi sadece şaşırtır, sıradan 
sözcükler sadece bildiğimiz şeyleri içerirler oysa metafordan her zaman yeni bir 
şey öğreniriz (Forum 1994:1). 

Belth (1993)’e göre ise metafor sadece bir olayı veya başka olaylar ile 

arasındaki ilişkiyi göstermez aynı zamanda amacı, olaylar arasında nasıl ilişki 

kurulacağını düşünmeyi göstermektir. Belth’in bu tanımı bu çalışmanın amacına çok 

uymaktadır. 

Ponterotto (1994), Lakoff ve Johnson (1980) da dilin mecazi kullanımının 

önemli olduğunu ve her zaman bu kullanımın dilin ölçünlü kullanımına kasıtlı olarak 

müdahale edeceğini çünkü dildeki metaforun insanın kavramsallaştırmasının 

benzerlik ve paralellik doğasından kaynaklandığını  belirtmektedir: “Bizim düşünce 

ve eylem boyutundaki sıradan kavramsal yapımız tamamen doğal yapısı olarak 

metaforiktir. Neden metafor dilin doğal yapısında vardır diyoruz çünkü beyin 

metaforik çalışır yani metafor beyindedir zaten ve beynin işleyiş biçimi de 

metaforiktir” (Lakoff ve Johnson 1980). Aynı yazarlara göre psikoloji alanında 

yapılan tüm deneyler beynin, dilin gerçek ve mecaz anlamlarını oluşturma sürecinde 

de benzetme ve ilişkilendirme stratejisi kullandığını ortaya koymuştur. Bu benzetme 

ve ilişkilendirmeler eğitim sürecinde de kullanılmaya başlanmış eğitimde yaratıcılık 

olarak tanımlanmıştır. Beynin üstlendiği bazı işlevler, bu işlevlerin eğitim sürecine 

olan katkıları ve beynin algılamasına yönelik çalışmaların öğrenme sürecine de 

aktarılmasıyla ilgili olan bu çalışmalar eğitime yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Sağ Yarımkürenin işlevleri, Eğretileme, duygusal zeka kavramları yaratıcılık 

kavramı bağdaştırılarak tüm bunların hep birlikte öğrenme biçimini ve algılama 

düzeyini etkilediği ortaya konmuştur.  

 

1.3.7.Yaratıcılık (Creativity) 

Son zamanlarda yaratıcılık kavramı eğitimin her alanında ve özellikle 

kompozisyon yazma konusunda bilim adamlarının ve eğitimcilerin üzerinde bir çok 

araştırma yaptıkları bir kavram haline gelmiştir. Yaratıcı düşünce, bilişsel yeteneğin 
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imgesel boyutunda yer alan çok yönlü bir düşünme biçimidir. Yaratıcılık bir zeka 

değildir ama insanın yaşamının her alanında kullandığı doğuştan gelen, düşüncenin 

sınırlarını genişleten ve zenginleştiren doğal ve esnek bir yetidir. Yaratıcılık yeni 

öğeleri yaratma becerisi olarak tanımlansa da son zamanlarda düşüncenin ve 

yaratıcılığın çok boyutlu yönlerinin ortaya konmasından sonra yaratıcılığa farklı 

boyutlar eklenmiş ve bilim adamları yaratıcılığı farklı biçimlerde tanımlamışlardır. 

Örneğin, “Torrance yaratıcılığı, boşlukları rahatsız edici ya da eksik öğeleri 

sezip, bunlar hakkında düşünme ve varsayımlar kurmak, bunları sınamak, sonuçları 

karşılaştırmak ve bu varsayımları değiştirip yeniden sınamak olarak tanımlarken, 

Bartlett, ana yoldan ayrılma, deneye açık olma, kalıplardan kurtulma, Wallach ve Kogan 

çok sayıda çağrışım üretebilme ve bu üretmede özgür olabilme, ancak bunu yaparken 

de özden ayrılmama ve sapmama, Guilford ise yaratıcı düşünceyi, alışılmamış 

düşünce, esneklik, orijinallik ve akıcılık”, şeklinde tanımlamışlardır,  (tanımlar, 

Ömeroğlu ve Turla 2001’den alınmıştır). 

 

Sülean (1983), (akt. Özben ve Argun, 2002) ise, yaratıcılığı önceden 

birbiriyle ilişkisi olmayan malzeme ve düşünceler arasında bağlantılar kurma; 

algılama, görebilme, bilimin ve bilincin sınırlarını aşarak düşünceleri estetik bir 

biçimde yeniden düzenleyebilme, bunların yanı sıra düşünce ve eylemlerde özgünlük 

olarak nitelendirmiştir. 

Mucchielli’ye göre yaratıcılık, fikirleri, düşünceleri, icatları, hayal kurmayı 

ve zihinsel verimi içeren bir üretimdir. Bu tanımdan, yaratıcılığın ölçütlerinin, üretim, 

yenilik, icat, fikirleri keşfetme, verimlilik ve hayal gücü olduğunu anlıyoruz (akt. 

Dalak, 2000:5). 

Yaratıcılık her bireyde var olan ve insanın yaşamının her döneminde 

bulunabilen bir yetenek, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş 

bir yelpazeyi içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Doğuştan 

getirilmiş olan yaratıcılık her insanda bulunur, Kirst ve Diekmeyer (1978). Fakat 

yaratıcılığın sürekliliği, gelişimi, derecesi ve ortaya çıkışı kişiden kişiye farklılık 

gösterebilir. Kirst ve Diekmeyer (1978)’e göre yaratıcılığı geliştirebilmek için 

sorunlara çözüm yolları bulacak güvenli bir görüşe ve yürekliliğe gerek vardır. Buna 

ulaşılabilir, ne var ki, vazgeçlemeyen alışkanlıklar, günlük uğraşlar ve binbir ön yargı 
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buna engel olur. Yaratıcılık ileriye dönüklüktür bu nedenle eski, alışılmış ve 

bilinenler yerine yeniliklere dönük olmayı gerekli kılar. 

Yaratıcılık esneklik, çok yönlü düşünme, duyarlılık; çevreye, insanlara, 

karşılaşılan yeni duruma karşı uyanık ve ilgili olma, akıcılık; rahat, çabuk ve 

bağımsızca düşünebilme ve hareket edebilme, orijinallik; farklı ve değişik sonuçlara 

varabilme gibi özellikleri içermektedir (Mangır ve ark. 1991), (akt. Tarman 1999). 

Rawlinson’a göre (akt. Dikici 2001) istisnasız her insanda yaratıcılık 

yeteneği vardır. Küçük yaşta çocukların kendi başlarına veya arkadaşları ile 

oynadıkları oyunlar incelendiği zaman yaratıcılık yetenekleri görülebilir. Fakat çocuk 

büyüdükçe yaratıcı yetenekleri dışarıdan etkilerle başka yeteneklerin altında örtülü 

kalmaya başlar. Okul yaşantısı, eğitime yönelik rutin davranışlar gerektirdiğinden 

yaratıcılık yeteneğini baskı altına almaktadır.  

Atkıncı (2001) ’e  göre yaratıcılık, doğru cevabı bulunmayan sorunlara yeni 

yollar, yeni çözümler, yeni fikirler, yeni buluşlar, üretme yeteneği, düşünsel ve 

duyuşsal bir etkinliktir. Ona göre yaratıcılık kullanılmaya ve geliştirilmeye hazır bir 

gizli güç ya da potansiyel olarak her bireyde mevcuttur ve bu potansiyelin 

geliştirilmesi gerekir. Yaratıcılık varolanın dışına çıkmaktır. 

Yaratıcılık, herkeste farklı düzeyde vardır, ve bu uyuyan potansiyeli 

uygulanacak etkinliklerle ortaya çıkarmak mümkündür (Dalak 2000: 145). 

Rouquette (1994:14)’e göre (akt. Atkıncı 2001.:8) yaratıcılığın kendini 

göstermesi için uygun koşullarla karşılaşması gerekir ve bu uygun koşullar da eğitim 

yoluyla sağlanabilir. Atkıncı, öncelikle öğretmenin yaratıcı özellikleri ön plana 

çıkaran bir eğitimden geçmesi gerektiğini aksi halde öğretmenin kendisinde 

varolmayan bir özelliği çocuğa aktarmasınnın mümkün olmadığını ve bu yüzden 

eğitim fakültelerinin eğitim programlarında yaratıcılık eğitimine yer vermesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

Yaratıcılık, insanların sahip oldukları bireysel özellikler, zeka, kişilik ve 

fiziksel gelişim gibi alanlarda kendini gösterir. Rawkinson: “yaratıcı düşünme bir 

rüya gibidir ve rüya beynin çalışması için gerekli temel işlevlerden biridir” der, (akt. 
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Dikici 2001). Webster sözlüğü yaratıcılık bir şey meydana getirme, yoktan bir şey var 

etme olarak tanımlamaktadır. Yaratıcılık kişiye has bir özgünlüktür. Hardy ve Hardy 

(2003 : 9) “yaşantımızda karşılaştığımız sorunları çözmemiz tesadüfi değil yaratıcı 

sürecin ürünüdür” der. Ona göre hayatı yaşanabilir yapan insandaki bu yaratıcı 

yöndür. Yaratıcılık önünde engel tanımaz ve sınırsızdır. Yazar aynı çalışmasında, 

yaratıcılık evrensel yani her insanda doğuştan var olan bir yetenektir zaten yaratıcılık 

insanların makinalara ve hayvanlara karşı olan üstünlüğünün bir göstergesidir ve bu  

yeteneğin de eğitilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yine Hardy ve Hardy’e göre 

(2003) yaratıcılık, yapıcı ve başarılı değişimlere giden giden yoldur ve dünyayı daha 

iyi algılamamıza, hayata daha etkili bakmamıza yardımcı olan bir araçtır. 

“Yaratıcılık, hayal gücünü zorlayarak duyguları yoğunlaştırır ve beklenmedik 

sonuçlar getirir. Yaratıcılık, insan yeteneğinin kaynağıdır ve değişimlere ayak 

uydurma da yine yaratıcı zekanın bir sonucudur ”(Rico 2000, Hardy ve Hardy 2003). 

Rico aynı eserinde yaratıcı düşünmeyi zihinsel işlevlerin yönettiği bir beceri olarak 

tanımlamaktadır.  

Yaratıcılık, bilinenlerden yeni bir şeyler ortaya çıkarma, yeni, özgün bir 
senteze varma birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulma, daha önceden 
kurulamamış ilişkiler kurma, böylece yeni bir düşünce şeması içinde yeni yaşantı, 
deneyim, fikir ve ürünler ortaya koyma şeklinde tanımlanabilir, (Tarman 1999). 

Ömeroğlu ve Turla (2001) yaratıcılığın bir yöntem olduğunu belirttikleri 

yazılarında yaratıcılığın özelliklerini şöyle aktarmışlardır: 

Yaratıcılık hem düşünsel, hem duygusal yaşamı ifade etmektedir. Yaratıcı 
bir etkinlik hemen kendiliğinden oluşmaz. Cesaretlendirme ve yol gösterme 
aracılığı ile yaşam biçimi hâlini alan, sürekli bir yöntemdir. Yaratıcılıkta 
özgünlük, olağanüstülük, kural dışılık, değişik olma (sıradışılık), bilinenlerin 
dışında kullanma, şimdiye değin olduğundan başka bir biçimde birleştirme gibi 
özellikler bulunur. Yaratıcı bireylerin; öğrenmeye hazır, ilgili, dilde, 
çağrışımlarda, düşünsel alanda ve anlatımda akıcı, düşüncede esnek ve özgür, 
meraklı, hayal gücünü kullanabilme, deneme, araştırma, sınama, bulma, 
kalıplardan kurtulma ve yeni fikirler üretme, farklı olana yeniliğe karşı istekli 
olma, görülmemiş ve benzersiz olan şeyler üzerinde durabilme ve riski göze alma 
gibi belirgin özellikleri vardır (Adıgüzel 1993; Verber 1979;  Ömeroğlu 1990; 
akt.Ömeroğlu ve Turla 2001). 

 

Bu tanımdan da yaratıcılığın sıra dışılık, birbirinden kopukmuş gibi görünen 

parçaları birleştirme, hayal edebilme, verimlilik, deneme, farklılık, risk gibi 

ölçütlerini saptamış oluyoruz. Hayal gücü, yaratıcı özgün düşünceleri yaratmanın 
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vazgeçilmez öğesidir. Dickenson (akt. Altieri, 2005), “yaratıcılık hiçbir şeyin 

görülmediği dolu bir denize benzer ancak hasat edilerek ve kullanılarak görülebilir. 

Bu nedenle normal zekaya sahip her öğrenci iyi yazmayı öğrenebilir bu da 

öğretmenin, öğrenciye kendine güven duygusunu vererek dün mümkün olmayan 

şeyin bu gün olası olabileceğine inandırması ile mümkündür” diyerek yazma 

konusunda öz güvenin yaratıcı yazmada önemli bir parametre olduğunu 

göstermektedir. 

Taylor yaratıcılığın beş çeşidini belirlemiştir: 

1. İfadesel yaratıcılık: Kişinin kendini ifadesi, 

2. Üretimsel yaratıcılık: gelişmiş ve kontrol edilmiş yetenekleri ortaya çıkarır, 

3. Buluşsal yaratıcılık:yeni bir ilişkilendirmenin algılanması olarak gösterir. 

Önceki Deneyimlerin yeniden, özgün olarak kullanımı gibi. 

4. Yenileyici yaratıcılık: İleri düzeyde soyut becerileri kasar. 

5. Ortaya çıkan yaratıcılık: Tamamen yeni temel prensiplerin kavramına 

eşdeğerdir.(akt.Dalak, 2000). 

 

Evans (2002) ve Rico (2000)’e göre öğrenme, şaşkınlık, risk, kararsızlık, 

gerilim ve yön şaşırtmayı içermektedir. Öğrenme anlamı oluşturmaktadır, o halde 

duygularımız da bu karmaşık süreçte yer almaktadır, bu duygularımızın ağırlıklı 

olarak yer aldığı sağ beyni harekete geçirme demektir bu da yaratıca sürecin ta 

kendisidir çünkü insan beyni düz düşünme süreci ile değil çağrışım ve ilişkilendirme 

yoluyla işlevini yerine getirmektedir. 

Yaratıcılıkla ilgili yapılan çalışmalar yaratıcılığın doğuştan geldiğini ama 

insanın bazen bunun farkında olmadığını, bu nedenle yaratıcılığın öğrenmekten 

ziyade desteklenip, geliştirilecek özellikte olduğunu göstermektedir. Yaratıcılık 

eğitimle geliştirilebilir ama eğitimdeki gelişim de, yaratıcılığın ders programlarına 

alınması ve derslerde ön plana alınmasıyla gerçekleşebilir. 

Ömeroğlu ve Tural (2001) yaratıcılık eğitimi almanın çocuğa 

kazandırdıklarını şöyle sıralamışlardır: çocukların; 

• Karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanmalarını, 
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• Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulmalarını, 

• Her şeyi merak ederek soru sormalarını ve tahminlerde bulunmalarını, 

• Araştırma ve deney yapma eğilimlerini arttırmalarını,  

• Hayal güçlerini geliştirmelerini, 

• Yeni ve değişik buluşlar ortaya koymalarını, 

• Bir konu üzerinde ilgi ve dikkatlerini uzun süre tutabilmelerini, 

• Ayrıntılara dikkat ederek yanlış ve eksiklerini hissedebilmelerini, 

• Yeni oyunlar keşfetmelerini, 

• Çevrelerini biçim ve mekan ilişkisiyle görebilmelerini, 

• Kendilerine güvenen, kendilerini geliştirip gerçekleştirebilen ve bağımsız olabilen kişilikler 
geliştirebilmelerini, 

• Kendilerini dış dünyaya, birlikte yaşadıkları ve tüm insanlara açık tutabilmelerini, 

• Kendilerini yalnız bugün için değil, yarın için de hazırlayabilmelerini, 

• Dengeli ve coşkulu, akıllı ve duyarlı kişiler olabilmelerini, 

• Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmelerini, 

• Yeni yaşantıları denemeye cesaretle katılmalarını, 

• Ayrıntılara dikkat ederek, yanlış ve eksiklikleri kolayca fark edebilmelerini sağlar 
(Ömeroğlu ve Turla 2001). 

Atkıncı (2001) Torrance’ın Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) ile 31 birinci 

sınıf, 43 beşinci sınıf öğrencisi üzerinde yaratıcı düşünmeyi saptamaya çalışmış ve 

sonuçta ilköğretim l. Kademede uygulanmakta olan eğitimin yaratıcı düşünmenin 

istenilen düzeyde gelişimini sağlamada etkili olmadığını ortaya koymuştur. 

Araştırmacı, ders konuları ağırlaştığı, 4 ve 5. sınıflarda, Sosyal ve Fen Bilgisi gibi 

dersler konulduğu için yaratıcılığın düşüş gösterdiğini saptamıştır. Yazar, söz konusu 

sınıflarda, bu derslerin içerik yönünden oldukça kapsamlı olmasındana dolayı ezbere 

öğrenmelere neden olduğu ve yaratıcı düşünme sürecini engellediğini belirtmektedir. 

Ona göre ders kapsamlarının genişliği değil düşünme yeteğinin geliştirilmesi bir üst 

düzey öğrenmedir. 
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Kris'e göre (akt. Tarman 1999), yaratıcılık süreci iki aşamadan oluşur. 

Bunlar yaratıcılığın esin ile ilgili (inspirational) aşaması ve ayrıntılaşmış 

(eleborantional) aşamasıdır. Birincil süreç, düşünme-dürtü yönelimli fakat organize 

olmamış-dominant öncesi- yapıdadır. Sorunla ilgili düşünceler arasındaki işbirliğini 

kolaylaştırır. Bu tür bir düşünme anında oluşan negatif enerjinin serbest bırakılması, 

zevk vericidir ve bu "işlevsel zevk" yaratıcılığa götürür. 

 

Buraya kadar bilim adamlarının tanımladığı özellikler aynı zamanda yaratıcı 

yazma çalışmalarının da bir parçasıdır. Her ne kadar farklı tanımlar yüklense de bilim 

adamlarının yaratıcılıkla ilgli ortak vardıkları düşünce, yaratıcılığın önemli ölçüde 

başarıyı artırdığıdır. Bu nedenle eğitim dizgesi içinde yaratıcı düşüncenin 

geliştirilmesine olanak tanımak ve öğrencilere yaratıcı düşünce becerisini 

kazandırmak gerekir. Eğitim sistemimize genel olarak bakıldığında, yaratıcı 

düşüncenin hak ettiği değer ve önemde algılanmadığı, konuya yeterince eğilinmediği, 

görülmektedir. Oysa bilimde ve hayatın her alanında. özgür, esnek ve çok boyutlu 

düşünebilme, aktarma yeteneğini kullanmada etkili ve yeterli bireylere gereksinim 

duyulmaktadır. Yaratıcı düşüncenin temelinde yatan düşünce tanımlardan da 

anlaşılacağı gibi esnek ve yeni düşünceler üretme, bu düşünceler arasında bağlantılar 

kurma daha önceden kurulamamış ilişkiler kurma, böylece yeni bir düşünce şeması 

içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve ürünler ortaya koymadır. Bu tanımlar tamamen 

yazmaöncesi stratejilerinden özellikle kümeleme stratejisinin özünü oluşturmaktadır; 

Yaratıcılık ve sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Rico (1976, 2000), yaratıcı 

etkinliklerin özellikle kompozisyon oluşturma sürecinde kullanılması gerektiğini 

belirtmektedir. 

 

1.3.8. Yaratıcı Yazma (Creative Writing) 

İpşiroğlu (2002) “Temelini duyu algılarıyla bütünleşen bir düşünmeyi bulan 

yaratıcı yazma hem dili geliştirme, hem de yazına olan duyarlığı artırmak açısından 

önemli bir işlev taşımaktadır”diyerek yaratıcı yazmanın algılama süreciyle ilişkisini 

göstermektedir. 
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Dalak (2000) tez çalışmasında, yaratıcı yazma yönteminin geleneksele göre 

daha etkili olduğunu, farklı yazım biçimleri geliştirdiğini ve yaratıcı kapasiteyi 

artırdığını ortaya koymuştur. Yaratıcılık iyi bir kompozisyon yazmanın temel 

anahtarıdır http://dept.seattlecolleges.com/ssccwrite/pickups/prewri~1.htm. 

Yaratıcı yazma bir süreç olduğu için kompozisyonun gelişiminde belirli 

aşamalar izlenmektedir ve yazma öncesi bu sürecin en önemli bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Yaratıcı yazma kuramında öncelikle kendini özgürce ifade etme 

amaçlanmaktadır. Doğru bir dilbilgisi veya yanlışların düzeltilmesine ilk etapta gerek 

duyulmaz, ama daha sonraki aşamada yani kompozisyon ortaya çıktıktan sonra 

yanlışların düzeltilmesini savunur çünkü yaratıcı kurama göre yazma sırasında 

yanlışların düzeltilmesi yaratıcılığı yok etmektedir. Kurama göre, öğrenme sadece 

okumak, bir takım olguları, gerçekleri ve şekilleri hatırlamak değil, beynin yaratıcı 

bölümünü işin içine katarak daha kalıcı ve daha anlamlı bir öğrenme 

gerçekleştirmektir.   

Günümüzde yaratıcılık ve yaratıcı yazma ile ilgili yayınlar ve artık 

üniversitelere yaratıcı yazmanın ders olarak konması konunun günümüz eğitiminde 

ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bunun nedenini Gargo (2000) şöyle 

açıklamaktadır: yaratıcı yazma, yazma sürecinin sezgisel doğasını aydınlatacak 

böylece yazmada sezgisel yolla öğrenme keşfedilecektir. Bu insanın doğasında 

bulunan sınırların ötesindeki gerçekleri, bilginin ve deneyimlerin evrenselliğini 

yazarın yüklendiği yükü daha net, daha güzel ve daha içsel olarak tanımlamasına 

yardımcı olmaktadır. Yaratıcı yazmada öğretmenin amacı yazarın bireysel olarak 

geliştirdiği kendine has anlatım biçimi ile öğrencinin içindeki bu doğal anlatıları 

metinde ortaya çıkarmaktır. Kompozisyon yazan öğrenciye bu anlatımın kendisinin 

olduğu ve yazılanların hayatın içinden olduğu, kendi deneyimlerinin bir yansıması 

olduğu öğretilir. 

Yaratıcı yazma uygulaması ve eğitimi kuramsal bir bakış açısı izlemektedir. 

Bu kuramın temelinde doğal bir öğrenme yetisinin kazandırılması, kaygı öğesinin 

azaltılması ve insanda  var olan amaçları, değerleri ve idealleri ortaya çıkarma amacı 

vardır. 
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Yaratıcı yazmada, araştırmalar, aşağıdaki yazma konularının düşünülmesinin  

ve soruların cevaplandırılmasının kompozisyon yazma sürecini hızlandırdığını ortaya 

koymuştur. Eski anılarınız neler olabilir ?  

Şahit olduğunuz ve unutamadığınız  bir olay  nedir? 

Son zamanlarda okuduğunuz ve sizi çok etkileyen bir kitap var mı? Kitabın nesi sizi 

bu kadar çok etkiledi? 

Kitap hakkında ileri sürebileceğiniz düşünceleriniz nelerdir? 

Kendi hayatınızda ve dış dünyada problemleriniz ve bu problemlere çözüm 

önerileriniz var mı? Bu sorunlar nasıl çözülür? 

En çok  sevdiğiniz  ve sevmediğiniz şeyler nelerdir? 

Son zamanlarda hangi alanda yazdınız veya hangi konuda yazmak istersiniz? 

Gibi konuların yaratıcı yazmayı geliştirmekte ve yazma sürecinde beyni etkinleştir 

saptanmıştır (Atwell 1998). Dolayısıyla Atwell, seçilen konunun öğrencinin 

yaratıcılığını geliştiriecek nitelikte olması gerektiğini ve yazma sırasında beynin 

yaratıcı özelliğinin ortaya çıktığını vurgulamaktadır. 

1.3.9. Beyin Ve Yazma Kuramı 

Son zamanlarda yazma becerisinin kazandırılmasında izlenen yöntem ve 

kuramlar değişiklik göstermektedir. Uzun bir süredir yazma öğretiminde önemle 

üzerinde durulan yaratıcı yazma kuramı, yazma ve insanın algılayış sistemi arasındaki 

benzerlikten yararlanmaktadır. Buna göre, insanoğlu dünyayı iki farklı açıdan 

algılama yetisindedir. Beynin iki yarımküresi dünyayı farklı açılardan algıladıkları 

için bizler de bu şekilde algılarız. Bu algılama birbirine paralel olan işaretleyici ve 

tasarımcı beyinler aracılığıyla oluşmaktadır (Rico 2000). Rico kendisinin ortaya 

koyduğu ve geliştirdiği tasarlayıcı ve işaretleyici beyin kavramlarını  şöyle 

tanımlamaktadır: “iki yarımküreden, işaretleyici beyin (sol yarımküre), doğrusal 

mantıkta, ayrıntılara inerek, sırayla düşünürken; tasarımcı beyin (sağ yarımküre) 
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parçaları bütünüyle algılar, imgeler kullanır, duygusal ve ani çağrışımları 

karmaşıklıktan kurtararak düşünür.  

1.3.10. Düzenleyici Ve Tasarımcı Beyin 

Beynin her iki yarımküresinin nasıl düşündüğü bu çalışma açısından ayrı bir 

önem taşımaktadır. Sol yarımküre küre çok hızlı bir şekilde ve olayları düşünceleri 

kronolojik bir sıralamada, parçalar halinde verirken; sağ yarımküre tam tersine, 

uyarıcıları anında bütün karmaşıklığı içinde bir bütün olarak algılar. Beynin bu 

işlevinden dolayı, sol yarımküre, mantıklı ve doğrusal düşünmeyi, dili kendi içinde 

birimlere ayırıp onları sıralamayı sağlar. Sol beyin tıpkı bir bilgisayar gibi kurallarla 

çalışır, daha önceki öğrenilenleri yani çocukluğumuzdan beri depoladığı bilgi 

birikimini düzenler, onları sıraya koyar. Sol yarımküre zihindeki eski karmaşık 

bilgileri, anıları düzenleyerek dünyanın sıkıcı ve karmaşık  görünmesini engeller.  

Rico (2000)’ya göre yazı yazmada sadece alfabeyi bilmemiz, harfleri 

yanyana getirip kelimeler üretmemiz, doğru bir dilbilgisi ve doğru bir imla bilgisi 

edinmemiz, ya da sabit anlamı olan sözcükleri birleştirmemiz yeterli değildir. 

Beyindeki bu tür bir  düşünme süreci bizim zihinsel tercihlerimizi yaratıcı hale getirir. 

Sol beyin ardışık öğrenmeden  sorumlu iken, sağ beyin yeni uyarıcıları almak, 

uyarlamak ve adapte etmek için yeni durumları algılamadan sorumludur. Sol beyin, 

bir şekli bütün olarak alıp benzerlik ve uygunluk yönünden yeni uyarlamalarla algılar. 

Sağ yarımküre bilinmeyenleri, yenilikleri, belirsizlikleri, paradoksları (yanılgıları-

çelişkileri), uzlaşmasız durumları algılamada, ve onları birleştirip anlaşılabilir hale 

getirmede üstün bir niteliğe sahiptir. Sol yarımküre ise daha çok önceden toplanmış, 

kronolojik olarak sıraya konulmuş bilgiyi ve durumları kapsamaktadır. Sağ 

yarımkürenin yeni durumları, yani daha önce varolmayanları algılama işlevi vardır. 

Beyindeki sistemin nasıl çalıştığı, kanıtlandığında, yaratıcı süreçle veya 

karmaşık aşamaların farklı basamaklarıyla yarımküreler arasında direk bir bağlantı 

bulunduğu, bilinmeyenden, bilinene doğru bir hareketlenmenin  olduğu görülmüştür 

(Bogen ve ark., 1973). Bu durum  tıpkı kümeleme  yazılı anlatım stratejisindeki 

gibidir: önce bilinen bir sözcükle başlanıp, daha sonraki sözcüklerle bilinen halkalar 
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oluşturulur (Rico, 2000). Fikirleri haritalamak yani kümelemek fikirlerin 

düzenlenmeden önce keşfedilmesini sağlayan bir süreçtir (Rico 2000). 

Buzan (1976) ’a göre son birkaç yüz yıl, insan beyninin doğrusal veya 

listelemeye benzer bir şekilde çalıştığı bilinmekteydi, ama son zamanlardaki 

çalışmalar insan beyninin çok boyutlu olduğunu ve doğrusal olmadığını göstermiştir. 

Konuşma sırasında, kitap okurken veya bir dersi dinlerken tek bir sözcük veya sözcük 

öbeğini, beyin sürekli olarak ve gittikçe daha karmaşık olan bilgiyi tasnif ve seçilik 

yaparak algılar ve işlevini yerine getirir. Buzan, aynı yapıtında, doğrusal bir tanıtımın 

veya sunumun  anlamada gerekli olmadığı gibi bir çok durumda bunun bir dezavantaj 

olduğunu çünkü insan beyninin  doğrusal olmayan bilgiyi mükemmel bir şekilde 

algılama yetisinde olduğunu ifade etmektedir. Beyin esas olarak anahtar kavramlarla 

bir içsel bağlantı ve bütünleşme yoluyla çalışır. Yazar’a göre bizim ifadelerimiz ve 

sözcük ilişkilerimiz de buna benzer bir biçimde yerleştirilmelidir. Buna dayanarak, 

“yazı yazarken, sayfanın en başından başlayıp aşağıya kadar cümleleri veya listeleri 

yazmak yerine, tam merkezden, ana fikirle başlayıp, konunun genel biçimi ve kişisel 

düşüncelerin yönlendirdiği  biçimde dallandırmak ve genişletmek gerekir” (Buzan 

1976).   

Durukafa (1992) de kümeleme stratejisininin önemini anlattığı makalesinde 

benzer temalara değinmiş ve yazmaöncesi stratejilerinin yazma aşamasındaki önemini 

ve işlevini belirtmiştir: “Yazma aşamasından önce konunun çağrıştırdığı sözcüklerin 

sıralanması, bunlar arasındaki olay, deneyim ve anlam bağlarının tartışılması 

öğrencilere kendi oluşturacakları metin için bir odak noktası belirleme olanağı 

sağlayacaktır (Durukafa 1992)”. Ön hazırlık stratejileri kullanarak öğrenciler yeni 

deneyimler edinme ortamı oluşturur ve böyle bir ön çalışma sırasında bu düşünceler 

ortaya çıkabilir ve öğrenci kompozisyonu bu deneyimler etrafında oluşturup 

geliştirebilir (Ruhi, 1997).                                                                                                                                                           

1.4. Yazma Ve Önemi 

Burada yazma ve önemi, yazılı anlatım nedir ve neden önemlidir,  yazmada 

gözönünde bulundurulması gereken öğeler, yazmayı oluşturan temel bileşenler ve 

yazmada kelimenin önemi, alt başlıkları ile açıklanmıştır. 
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1.4.1.Yazılı Anlatım Nedir ve Neden Önemlidir ? 

Yazılı Anlatımı etkili bir şekilde öğretebilmek, onu değerlendirebilmek ve 

bu değerlendirmenin hangi ölçütlere göre yapıldığını belirlemek için  öncelikle Yazılı 

Anlatım becerisini tanımlamak gerekmektedir. Kişinin iletişim yeteneği onun dilin 

anlama ve anlatma becerilerini ne kadar iyi kullandığına bağlıdır. İletişim sırasında 

düşünce de bu sürecin vazgeçilmez bir öğesi olduğu için yazılı anlatım kişinin 

düşüncelerini açığa vurmasına ve aktarmasına yardımcı olmaktadır. O halde Yazılı 

Anlatım “düşüncenin iletilmesinde bir araçtır” (Deniz 2000:46).  

Yazılı Anlatım, duygu, düşünce, istek ve olayların yazılı olarak belirli 

kurallar çerçevesinde doğru ve güzel bir şekilde aktarılmasıdır. Doğru sözcük 

toplumsal ve bireysel ilişkilerde karşılıklı olarak anlamak ve anlaşılır olmak için 

gereklidir ve herkes aynı anlamı çıkarmalıdır (Deniz, 2000:58). Uzun yıllar Yazın ve 

Yazılı Anlatım derslerini okutan Enise Kantemir (1995:1-7), kompozisyon yazmayı 

tüm sanat dallarında olduğu gibi dilde de ahenkli bir bütün oluşturup bunu dengeli bir 

şekilde yansıtma olarak tanımlamaktadır. Kompozisyon yazmanın amacını ise “ Sözlü 

ve Yazılı Anlatımın temel kurallarını öğretmekle kalmayıp, bunlardan yararlanma, 

seçkin örneklerle okuma, yazma zevk ve alışkanlığını kazandırma ve bunları yaşama 

geçirmedir” şeklinde ifade etmektedir. Kantemir, güzel ve etkili bir anlatımın eleştiri 

yeteneğini de geliştireceğini belirtmektedir.  

Cemiloğlu (2003), yazarken kullanılan sözcüklerin belli bir estetik düzen ve 

biçim oluşturması gerektiği için kompozisyonu da bir sanat olarak  

nitelendirmektedir. Bu düşünceden hareketle kompozisyonun uyumlu  bir 

ilişkilendirme olarak nitelendirilmesi yanlış olmasa gerek. Gerçekte bu tanım son 

yıllarda Chomsky’nin geliştirdiği dönüşümlü üretimsel dil kuramı (Transformational - 

generative Grammar) ile örtüşmektedir. Önceki anlayış ve kuramların aksine dilin bir 

öğrenme değil edinme olduğunu ve insanın doğuştan şifrelerle donanımlı biçimde 

doğduğunu kaydeden Chomsky insanın dili üretme ve içinde yaşadığı çevrenin kendi 

diline dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durum insan da dili 

üretme ve zenginleştirme yeteneğinin varolduğunu göstermektedir. Kompozisyon 
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yazarken, sözcük öbeklerini anlamlı hale getirerek ve zenginleştirerek yazarken  bu 

yetenek daha net ortaya çıkmaktadır. 

Wilbers (2001), ise yazmayı kişiliğin ve kişinin yarattığı tarzın bir yansıması 

olduğunu, mesleki sınırların ve ölçülerin de bir ifadesi olarak nitelendirmiştir. Ona 

göre hayatta yapılan her şeyin aynası yazılarda görülebilir. Bu ifadeden yola çıkarak 

kompozisyonun kişinin iç dünyasının bir yansıması olduğu söylenebilir.  

Göğüş (1978:235), yazmayı tıpkı konuşma gibi duygu ve düşüncelerin 

ifadesi olan bir anlatım yolu olarak tanımlamış ve “yazma, araştırmaya, eksiklerini 

tamamlamaya, yanlışlarını düzeltmeye yönelttiği için, insanın bilgi kazanması, 

zihince olgunlaşması ve tutarlı düşünce alışkanlığı kazanması sonucunu da doğurur” 

diyerek yazmanın önemini ve eğitime ve bilişsel gelişime olan katkısını gözler önüne 

sermiştir. 

 Allen (2003)’e göre kompozisyon yazma zihni etkinleştirir; 

kompozisyondaki ayrıntılar zihnin adeta egzersiz yapmasını sağlar bu nedenle 

yazmayı, bilmeden çok, bir keşfetme davranışı olarak nitelendirmiştir. 

Yazılı Anlatım becerisi, düşünceleri keşfetme ve bu düşünceleri ifade 

edebilmektir; ögrencilerin bildiklerini, duyduklarını, düşündüklerini, gözlemlerini 

doğru ve açık bir şekilde ifade edebilmeleri, etkili ve doğru bir anlatım, gibi nitelikler 

kazandırma  amacını güder. 

Yazılı Anlatım, öğrencilerin İngilizce dersinde almış oldukları tüm bilgilerin 

ölçüldüğü bir beceridir. Bu, yazılı anlatım becerisinin gelişip gelişmediğini ve diğer 

derslerdeki eksikleri  öğretmenin bu derste görmesi açısından da önemlidir. İkinci 

dilde yazılı anlatım, öğrenciye o dil hakkında tüm öğrendiklerini pekiştirme, 

eksiklerini tamamlama ve yanlışlarını düzeltme olanağı da sağlar  

(http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/wrtstr7.htm.). 

1.4.2.Yazmada Gözönünde Bulundurulması Gereken Öğeler 

Gerçekte hiçbir dersin öğretiminin altın anahtarı veya altın kitabı olmadığı 

gibi, kompozisyon yazmanın da altın kitabı yoktur. “Nasıl daha iyi yazabilirim?„ 
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sorusuna verilecek tek bir yanıt da yoktur ama bu süreci etkileyen bir takım etmenler 

vardır. Yazılı anlatım yaklaşımlarının dayandığı çeşitli kuramsal temeller vardır. Bu 

yaklaşımların en çok dilin hangi öğesine verdiği öneme göre kompozisyon öğeleri 

önem kazanmaktadır, örneğin Serbest Yazma Yaklaşımında (Free Writing Approach) 

akıcılık, Paragrafa Dayalı Yaklaşım (Paragragph - Pattern Approach) da dilbilgisi 

öğeleri ve içeriğin akıcı olmasının yanısıra düzene de önem vermektedir. Bu 

yöntemlerin hiçbiri tek başına bir mucize yaratamayacağı gibi bunlar olmadan da 

olmaz diyebiliriz. Çünkü “kompozisyon nasıl yazılır?„ sorusunun Raimes (1983b)’e 

göre tek bir yanıtı yoktur ve öğretmen tek bir yaklaşımdan yola çıkarak kompozisyon 

öğretirse başarısız olur. Raimes bu düşüncesini benzer bir bakış açısıyla 

“kompozisyon dersine giren öğretmenin tüm yöntem ve teknikleri harmanlayarak 

(eclectic approach) kendisine ve en önemlisi öğrencilerine uygun olan noktaları 

almalı ve bunları dersinde kullanmalıdır” diyerek öğretimde çeşitliliğin altını 

çizmektedir. Oluwadiya (1990) da yazma tekniklerinin "evliliği" ("marriage" of the 

techniques) gerçekleşmeli diyerek  (akt. Abi Samra 2002) zenginleştirilmiş sürece 

dayalı yazma yaklaşımının, üretim odaklı yazma yaklaşımının strateji ve tekniklerini 

rahatça ve hiç çekinmeden kullanılması gerektiğini belirtmektedir.  

Aşağıdaki çizenek, yazı yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken etmenler 

konusunda net bir düzenek (taslak) çizmektedir. 
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                                                      İçerik 

                                                       Bağlantı, netlik, 

                                                      Orijinallik, 

                                                      Mantık, vs. 

Sözdizimi 

Cümle yapısı,                                                                           Yazar açısından Süreç 

Cümle sınırları,                                                                                 Fikirleri toplama, 

Üslup seçimi, vs.                                                                              Yazmaya başlama, 

                                                                                             Müsveddeler 
hazırlama, 

 

 

Mekanik beceri                                                                                   Dinleyici 
El yazısı,                                                                                           Hitap edilecek 
okuyucu 
İmla,                                                                                                 Toplumbilim 
etmenleri                                  
Noktalama, vb.         

 
Organizasyon                                         Amaç                                 
Paragraflar,  
Başlık ve destekleyici             Yazı yazmanın nedeni                                                                                                 
Cümleler,                                        

Anlam bütünlüğü ve tutarlılık        Sözcük seçimi   
       Kelime,                   

                                                   Deyim, tarz            

II. Şekil. Ann Raimes (1983b)’in Techniques in Teaching Writing adlı kitabından 

alınmıştır. 

Bu çizenek, yazı yazmanın dil öğrenmede ne kadar önemli olduğunu bir kez 

daha ortaya koymaktadır. Çünkü dil öğrenmede gerekli olan bileşenlerin yanı sıra, 

Etkili bir 
yazım için 
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dilin kültürünü ve biçemini de bilmeyi içermektedir. Bu bağlamda Yazılı Anlatım 

dersi hem anadilde hem de ikinci bir dil öğrenmede önemli bir aşamadır. 

 

1.4.3. Kompozisyon Yazmada Kelimenin Yeri Ve Önemi 

Dünyayı anlamaya ve düşüncelerimizi iletmeye yarayan en güçlü araç dildir. 

Dil karmaşık bir dizgedir ve bu dizgenin en önemli öğesi anlamdır; anlam da ses ve 

yazıdan oluşur. İster yazın dilinde, isterse konuşma dilinde olsun bu aracın etkili bir 

şekilde kullanılabilmesi için uygun sözcük seçiminin yapılması ayrı bir önem taşır. 

Bunun yanısıra kelimelerin çok uzun olmaması, çok özel anlamlar içeren sözcüklerin 

kullanılmaması gibi göz önünde tutulması gereken noktalar vardır. Bunun nedeni ise 

bazı sözcüklerin ikili veya özel anlamları olmasındandır; bu da kompozisyonun farklı 

anlamlarda algılanmasına yol açabilir. 

Friedlander (2003)’a göre çok özel sözcüklerin kullanılması belki kültürlü 

görünmeyi sağlayabilir ama eğer iletişim kurulamazsa sözcükler işlevini yerine 

getiremezler. Friedlander, sözcükleri soyut, somut, genel ve özel olmak üzere dört 

başlık altında toplamakta bu dört sözcük grubunun ayırımını bilmenin, kişiye hangi 

dilin kolay, hangisinin yanlış anlaşılabileceğini anlamaya yardımcı olacağını 

vurgulamaktadır: “Kişi, soyut, somut, genel ve özel kelimeleri ne kadar çok tanırsa 

kompozisyon o kadar çok net anlaşılır. Ne kadar çok soyut ve genel kelimeler 

kullanılırsa, kompozisyon o kadar sıkıcı ve anlaşılmaz olur, öte yandan ne kadar özel 

ve somut bir dil kullanılırsa kompozisyon o kadar canlı ve net olur”. Friedlander, 

soyut kelimeleri kullanırken özellikle çok dikkat edilmesi gerektiğini örneğin sevgi 

kelimesinin, bir çocuğa, bir kadına veya erkeğe, anne ve babaya, evlada, kardeşe, 

veya evlenme ve boşanmaya göre ve yaşa göre farklı anlamlar ifade edebileceğini, 

üç- dört yaşlarındaki sevgi ile, on-onbir yaşları veya ondokuz-yirmi yaşlarındaki 

sevginin aynı olmadığını ifade etmektedir. Bu tür soyut sözcükler, düşünceleri ifade 

etmede kullanılır fakat herhangi bir konuyu aydınlatmada kullanılmamalıdır. Genel 

kavramlar kullanılırken de özele indirgenmesi gerekir, örneğin mobilya genel bir 

sözcüktür bunun masa, sehpa, koltuk diye ayırımını yapmak daha uygun olacaktır. 

Sözcük tekrarı da yazma da önemli bir sorundur. Hangi sözcüklerin tekrar edileceği 
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ve gerçekten o sözün tekrarında bir anlam veya önemin olduğuna dikkat edilerek 

tekrarlanmalıdır. Gereksiz yere tekrarlanan sözcük okuyucu veya dinleyicinin 

kulağını tırmalayacak ama uygun sözcüğün tekrarı okuyucuyu etkileyecektir (agy.).  

Yazma dersinde sözcükle ilgili başka çalışmalar da yapılmıştır. Bunlardan 

bir tanesi yine Kompozisyon alanında uzman olarak kabul edilen Ilona Leki (1996) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazar, anadili İngilizce olan öğrencilerin sözcük 

seçimini ikinci dilde yazan öğrencilere göre daha doğru yaptıklarını  ve kelimelerin 

kastedilen anlamını daha iyi kullandıklarını kaydetmiştir. Leki (agy.) ikinci gruptaki 

öğrencilerin kelimenin uygun olup olmadığına karar vermede çok zorlandıklarını ve 

aynı sözcükleri tekrar tekrar kullandıklarını gözlemlemiştir. 

Kompozisyonun doğasını tanımlamak onun hangi ölçütlere göre 

değerlendirileceğinin anahtarıdır. Farklı yöntem, teknik ve kuramlar yazma dersini, 

kompozisyona bakış açılarına paralel olarak değişik değerlendirme biçimleri 

geliştirmişlerdir. Yazılı Anlatım dersi ile ilgili pek çok kuram geliştirilmiştir. Bunlar, 

dışavurumculuk, sosyal yapıcılık, bilişsel kuram vb… Kompozisyon yazma kuramları 

ilke, düşünce ve görüşlerinin kaynağını üç ana akımdan almaktadır:  

Yazılan metnin yazarın, tarihsel veya sosyal etkenlerin dışında gerçek anlamının 

olduğu görüşüne dayanan biçimcilik (formalism) akımı; 

Metinden çok metindeki dili oluşturan evrensel (universal principle) prensibi veya 

üstanlam (metameaning) boyutunu veren dil içindeki farklılıklara önem veren 

yapısalcılık (structuralism) akımı; 

Metinde kavrama önem veren, dil, tarih ve sosyal yapıların birbiriyle etkileşim içinde 

olduklarını ve bu yapıların içerdiği anlamın birbiriyle karşılıklı etkileşim sonucu 

oluştuğunu kabul eden ve metindeki evrensel boyutu reddeden postmodernist (post-

modernism) akım (agy.). 

Kompozisyonun doğasını tanımlarken anadil ve ikinci dil öğretimindeki uygulama ve 

süreçlere bu alandaki kuramlara ve yaklaşımlara değinmek kompozisyonu bir bütün 

olarak ele alma bağlamında yararlı olacaktır. Son zamanlarda bu konuda yapılan 
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çalışmalar yazmanın kültürel ve sözbilimsel düzgülerden, etkilenmekte olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Yazma sosyobilişsel (sociocognitive), bir sorun çözme süreci 

(problem-solving process) olarak algılandığı için öğretmenlerin ikinci dilin konuşma 

ve yazma sanatının düzgülerini göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtilmektedir, 

(Kaplan ve Grabe 2002). Bu araştırmalar, eğitimcileri ve bilim adamlarını anadilde 

kompozisyon yazma süreçlerini incelemeye ve bu süreçleri uyarlamaya yöneltmiştir.  

1.4.4. Anadilde ve İkinci Dilde Kompozisyon Yazma  

Buraya kadar anadilde veya ikinci dilde yazma diye bir ayırım yapılmaksızın 

yazma becerisi, genel bir çerçeve içinde ele alındı. Anadilde ve İkinci dilde yazma 

becerilerine dizgeli (systematic) olarak başlandığında anadildeki kompozisyon 

çalışmaları ve araştırmaları esas alınmıştır dolayısıyla “anadilde ve yabancı dilde 

kompozisyon yazma, aynı amaç ve temelden yola çıkmıştır” (Leeds 1996: vi). Son 

zamanlarda bu konuda yapılan çalışmalar hızla artmaktadır. Anadilde ve ikinci dilde 

yazma ayırımı tam olarak yapılmamasına rağmen araştırmalar her iki dildeki yazma 

becerileri arasında farklılık ve benzerlikler olduğu görüşüyle birbirinden 

ayrılmaktadır. İkinci dildeki yazma kuramları genellikle anadil öğrenme kuram ve 

yöntemlerinden yola çıkarak geliştirilmiştir, Byrne (1979). Son zamanlardaki 

araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymuş ve bunlar özellikle Amerika, Kanada ve 

diğer Avrupa ülkelerinde iki farklı görüş sergilemektedirler: 

• Anadildeki yazma süreci ikinci dil yazma sürecinden tamamen 

farklıdır (Silva 1993) (akt. Beare 2000). 

• “Öğrenciler ikinci dilin dilbilgisi kurallarını tam olarak öğrenmişlerse 

kompozisyon yazma sürecinde anadillerinde kullandıkları yazma 

stratejilerini ikinci dil yazma sürecinde de kullanmaktadırlar”(Berman 

1994). 

Bu gün dünyada kabul gören bu iki anlayışa karşı çıkan ve destekleyen 

çalışmalar dünyanın farklı bölgelerinde yapılmıştır. Bu çalışmalar şöyle özetlenebilir: 

Silva ikinci dilde kompozisyon yazmanın hala emekleme döneminde 

olduğunu ve ikinci dilde kompozisyon yazmanın anadile göre daha sınırlı, zor ve 
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daha az etkili olduğunu belirterek birinci dil ve ikinci dil arasındaki farklardan birine 

de parmak basmıştır. (Silva, 1993: 668). Konuyla ilgili sorunu ortaya koymanın yanı 

sıra ona çözüm bulma çalışmaları da ağırlık kazanmıştır. Örneğin, aynı yazarın bu 

konudaki bir çalışması çarpıcıdır. Silva (1993)’ün yetişkinler üzerinde yaptığı 

araştırma sonuçları, ikinci dilde yazanların, amaç belirlemede ve bilgilerini 

düzenlemede oldukça zorlandıklarını, basit bir ifade tarzı ve basit bir dilbilgisi 

kullandıklarını ama aynı yazarların kendi anadillerinde bunları yaşamadıklarını ortaya 

koymuştur. 

Indrasuta (1987), İngilizce ve Thai dillerinde anlatısal metin tipi 

oluşturulurken anadil ve hedef dili karşılaştırarak benzerlikler olup olmadığını 

araştırmıştır. Deneye doksan Thaili lise öğrencisi katılmıştır., Bunlardan otuzu 

İngilizce kompozisyon yazacak olan Amerikalı son sınıf öğrencisi, diğer otuzu da 

İngilizce kompozisyon yazacak olan Thaili öğrenciler ve üçüncü grup yine kendi 

dilinde kompozisyon yazacak olan Thaili öğrencilerdir. Deney ve kontrol gruplarının 

kompozisyonlarında anlatısal metin tipi kullanılmıştır. Kompozisyon kağıtları anlam, 

anlam ilgilerinin nasıl kurulduğu, dil kullanımı ve anlatısal metin özellikleri açısından 

incelenmiştir. Bulgular hem benzerlik hem de farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır, 

örneğin tüm gruplar anlatısal metnin organizasyonu ve anlatısal metnin işlevini aynı 

biçimde algılamıştır: bilgi vermek ve eğlendirmek. Anlam bağları oluşturulurken her 

iki dilde çok az farklılıklar olduğu saptanmıştır. Anlatısal metin bileşenleri, dilde 

işlev ve biçim yönünden farklılıklar ortaya çıkmıştır. Thaili öğrencilerin İngilizce 

olarak yazdıkları kompozisyonlar İngilizce ile değil kendi anadillerinde yazdıkları 

kompozisyonlarla benzerlikler göstermektedir; yazar bu farklılığı her iki dilin kendi 

sistemindeki genel ayırtı (karakteristik) özelliklerden ve yazılı söylemin 

özelliklerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Her iki dildeki farklılıklarda en göze 

çarpan durum ise kültürel etkenlerin dilsel öğelerden daha etkili olduğudur. Anadil ve 

hedef dildeki farklılıkları etkileyen iki etken, anadilin transferi ve içsel dil 

(interlanguage) olarak belirlenmiştir. 

Atkinson (2003:49-63), Yirmibirinci Yüzyılın Son Sürecinde Yazma ve 

Kültür başlıklı makalesinde, yazmaya daha sistematik ve ayrıntılı bir bakış açısı 

getirerek yazma becerileri ve süreçleri üzerine odaklanmanın yazmanın anlamını 
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daralttığı için bunun yerine ikinci dilde kompozisyon yazmayı etkileyen sosyal ve 

kültürel bağlamların tamamının göz önünde bulundurulmasının  ve bunun 

araştırılmasının önemini dile getirmektedir. 

Matsumoto (1995), üniversitedeki  profesörler üzerinde yaptığı araştırmada 

ise yabancı dili çok iyi bilenlerin anadillerinde yetenekli olanlarla aynı yazma 

stratejilerini  kullandıklarını saptamıştır.  

Woodall (2002) yazma dersinde 9’u Japon, 11’i İngiliz, ve 8’i İspanyol olan 

28 katılımcı ile yaptığı deneysel çalışmada kompozisyon yazarken öğrencilerin düzgü 

değişimininin (code switch) onların dil düzeyinden etkilenip etkilenmediği ve akraba 

olan diller (cognate languages) arasında nasıl bir etkileşimin söz konusu olduğu 

araştırılmıştır. ANOVA test sonuçları,  dil olarak düşük düzeyde olan öğrencilerin 

ileri düzeydeki öğrencilere göre daha çok dil değişimine gittikleri (P = 0.004), ve 

metin zorlaştıkça anadilin kullanım süresinin, ikinci dilde kompozisyon yazmada 

arttığı kaydedilmiştir (P ≤ 0.001). Yazar, akraba dillerden olan öğrenciler, 

anadillerinde daha uzun süreli zaman harcayanların ikinci dilde daha kaliteli metinler 

oluşturduklarını buna karşılık akraba olmayan dillerdeki öğrencilerin daha niteliksiz 

ve zayıf metinler yazdıklarını saptamıştır. 

Santos (1992), anadil ve ikinci dil yazma süreçlerinin neden aynı bakış açısı 

ile değerlendirilmediğini sorgulamıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşmıştır: 

• Anadil ve ikinci dil kompozisyonlarının farklı bağlantılarla 

değerlendirilmesine örneğin anadilin edebiyatla ikinci dilin uygulamalı 

dilbilim ile bağlantılı olarak ele alınmasının gerekliliği, 

• İkinci dil araştırmaları için bilimsel bir model oluşturulması, 

• İkinci dilin her şeyden önce edimbilimsel amaçları olduğu, 

• Yabancı dili (İngilizce) tutucu bir biçimde koruma etkisi 

Yazar, sonuç olarak bu bakış açısından hareketle ikinci dildeki yazmanın anadildeki 

yazmaya benzer bir düşünsel açı ile geliştirilip geliştirilemeyeceğinin araştırılması 

gerektiğini kaydetmektedir. 
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Wang ve Wen (2002) yabancı dil öğrenen öğrencilerin anadilde ve yabancı 

dilde kompozisyonlarını nasıl oluşturduklarını ve anadilin ikinci dildeki yeterlilikten 

ve yazma ödevlerinden nasıl etkilendiğini araştırmışlardır. Çalışma, İngilizceyi 

öğrenen 16 Çinli öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerden her iki dilde sesli 

kompozisyon stratejilerini uygulayarak anlatısal ve tartışmacı kompozisyon türlerinde 

ikişer metin yazmaları istenmiştir. Analizler sonucu, öğrencilerin İngilizce yazarken 

kompozisyon düzenlemesini her iki dilde yaptıkları ama yazma süreci, fikir üretme ve 

düşünceleri düzenleme aşamasında daha çok anadilde düşündükleri buna karşılık 

kompozisyonu değerlendirirken (kontrol) ikinci dilde düşündükleri saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra  anadilin, tartışmacı metinden çok anlatısal metin tipinde daha çok 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Metinle ilgili bireysel etkinliklerde anadil kullanımının 

etkinliğe göre değiştiği ve ikinci dil gelişimi ilerledikçe anadil kullanımının 

etkilerinin azaldığı belirtimiştir. Bu sonuçlara dayanarak ikinci dil bileştirme süreç 

modeli önerilmiştir. 

Pennington (1993), Japoncayı çok iyi bilen Singapurlu öğrencilerle yaptığı 

çalışmasında ne anadil ile ikinci dildeki yazma süreçleri arasında ne de yazma süreci 

ve dildeki yeterlilik düzeyi arasında bir ilişkiye yönelik bulgulara rastlamamıştır.  

Jones  ve Tetroe (1987) de anadil ve ikinci dil üzerine yaptıkları araştırma 

sonuçlarına göre ikinci dilde yeterli düzeyde olan öğrencilerin ikinci dildeki yazma 

stratejilerini kullandıklarını buna karşın yetersiz olanların ise anadilde kullandıkları 

yazma stratejilerini ikinci dilde de kullandıklarını (Arndt, 1987; Cumming, 1989; 

Raimes, 1983a; Uzawa ve Cumming, 1989), (akt.Wolfersberger 2003) saptamışlardır. 

Wolfersberger de Japon öğrencilerle çalışmalar yaparak benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

Bu çalışmalar ikinci dilde düzeyi düşük öğrenciler için anadil yazma stratejilerinin 

araştırılmasını gündeme getirmiştir. 

Beare (2000) anadili İspanyolca olan dört  ve anadili İngilizce olan dört ama 

her iki dili çok iyi bilen toplam sekiz öğrenci üzerinde deneysel bir uygulama 

yapmıştır. Beare çalışmasını iki boyut üzerine odaklandırmıştır:  

a) iki dili bilen ve yazma becerisi gelişmiş olan öğrencilerin içeriği 

oluştururken ve planlama yaparken hangi  yazma stratejilerini kullandıklarını, 
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b) anadil ile ikinci dilde metni ve içeriği oluştururken farklı stratejilerin 

kullanılıp kullanılmadığını, 

 sesli düşünme stratejisi (think-aloud strategy) kullanarak araştırmıştır. Çalışmanın 

sonunda her iki dilde yeterli olan öğrencilerin kompozisyon yazarken anadil ve ikinci 

dilde aynı stratejileri kullandıkları, öğrencilerin anadillerindeki yazma becerilerini 

ikinci dildeki yazma sürecine taşıdıkları fakat düşüncelerin belli bir dile ait olmadığı 

sadece diller aracılığıyla aktarılabilen düşünceler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Leki (1996: 27) de anadil öğretimi ve yabancı dil öğretimi arasındaki 

benzerlik ve farklılığı deneyimli ve deneyimsiz yazarlar arasındaki ilişkiye 

benzetmektedir. Leki, yabancı dilde deneyimli olan yazarların, anadilinde başarılı 

olan yazarların kullandığı yazma süreçlerini ve öğrenme stratejilerini kullandıklarını 

kaydetmektedir. Leki’ye (agy.:31) göre ikinci dilde yazan öğrencilerin anadilde yazan 

öğrencilere göre dilbilgisi ve imla kurallarına tahmin edilenden çok daha fazla zaman 

ayırdıklarını, çok daha fazla sözcük ürettiklerini ve tek taslak (draft) kullandıklarını 

buna karşılık anadilde yazan öğrencilerin birkaç taslak kullandıklarını saptamıştır. 

Cuming (1989)’a göre ise etkili yazma stratejilerini kullanan kişiler dili çok iyi bilen 

ve kullanan kişiler değildir. Leki (agy.) bir anlamda bu görüşü paylaşarak dilde yeterli 

olmanın kompozisyon kağıdına ilave bir etkisi olduğunu ama bu yeteneğin yokluğu 

öğrencinin bilişsel stratejileri kullanmasını engelleyen bir etken olmadığını ve 

öğrenmeye ket vurmadığını belirtmektedir. Yazara göre dili kullanmada yeterli olan 

kişilerin etkili yazamama sorunu olduğunu oysa dilde yetersiz olanların hem dil hem 

de yazma becerisini geliştirmek zorunda olduklarını kaydetmektedir. Bu da şimdiye 

kadar yazarların savunduğu ‘anadillerinde çok başarılı olanların bile yazma 

becerisinde yetersiz’ oldukları görüşünü doğrulamaktadır. Buradan şu sonuca varmak 

mümkündür: anadilinde yazma stratejilerini iyi öğrenen ve bunları etkili 

kullananların, ikinci dilde yazma becerilerinde de başarılı olabilmektedir. Leki (agy.) 

anadil ve ikinci dildeki bu benzer süreçten yararlanarak şu sonuca varmıştır: “Yazma 

dersine giren öğretmenler yabancı dil sınıflarında yazma becerisini geliştirmek için 

uyguladıkları tekniklerin anadildeki yazma zorluğu çeken öğrenciye de 

uygulanmalıdır”. Bu çözüm anadil ve ikinci dil edinim süreçlerini gündeme 

getirmektedir. Dil kuramcıları dil ediniminin dört ila beş yaşlarında çocuğun 
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çevresiyle çok yoğun ve uzun süreli bir etkileşim sonucu oluştuğunu kaydetmektedir. 

Oysa yabancı dil öğretimi sadece sınıf ortamında sınırlı saatlerle öğretilmektedir. Bu 

yazmayı zorlaştıran en önemli etmenlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Leki’nin 

yukarıda önerdiği çözüm Krashen (1985, akt. Abi Sarma 2000)’nın bir dili en iyi 

öğrenmenin yolunun anadilde olduğu gibi yoğun bir kullanım ortamı gerektirdiği ve 

zamanın sınırsız olması gerektiği görüşüyle çelişmektedir. Çünkü anadil edinimi ve 

yabancı dil öğrenme birbirinden oldukça farklı süreçlerdir. Krashen bir dilde yeterli 

olmanın salt dilbilgisi kurallarıyla öğrenilemeyeceğini belirterek yabancı dilin 

öğrenilmesini güçleştiren nedenleri şöyle sıralamaktadır: 

• Dil öğretimi yapay sınıflarda yapılmaktadır. 

• Dil öğretim saatleri sınırlıdır . 

• Salt dilbilgisi kurallarıyla dil öğretilmektedir. 

• Bu sınıflarda kaygı öğesi yüksektir . 

Krashen’nın sözünü ettiği kaygı öğesi öğrenmeyi engellemektedir, yazma öğretimi 

yapılan sınıflarda da bu engelleyici öğenin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Anadil ve ikinci dil arasındaki benzerliklerin yanı sıra farlılıkları üzerine 

yoğunlaşan araştırmalar da vardır, örneğin Leki (agy.) zihinsel kaynağın sınırlı 

olduğunu ve nedenle bilgi edinme sürecinde aynı anda hem yeni bir dili öğrenme hem 

de kompozisyon organizasyonu üzerine odaklanmanın beynin işleyişi açısından 

verimli olamayacağını savunmaktadır. Flower (1996:79) da benzer bir bakış açısıyla 

konuya yaklaşmıştır: “Geçici bellek beynin en etkin merkezidir çünkü tüm bilgimizin 

bilinçli olarak depolandığı yer burasıdır. Yeni bir bilgi veya işi öğrendiğimizde onun 

kapasitesini anlayabiliyoruz. Algılarken bir veya en fazla iki işi hafızaya yükleyebilir 

ve kavrayabiliriz. Seçme, eleme, değerlendirme ve ilişkilendirme zihne çok fazla 

yükleme yapacağı için zihnin kapasitesini zorlayacaktır. Tek bir cümleyi oluşturmak 

bile aynı etkiye yol açar çünkü bir cümle birden fazla öğeyi düşünme, seçme ve 

düzenleme gerektirir”. Yazma yani kompoze etme geçici belleğe sürekli yüklemeler 

yaparak onu zorlar işte kümeleme stratejisi bir anlamda bu sorunla ilgilenmektedir. 
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Byrne (1979), Flower’dan farklı olarak, yazma dersi öğretilmeden sadece dil 

öğretilse ve daha sonra yazma becerisi öğretilse bile sınırlı zamanın yazma becerisini 

de sınırlayacağını iddia ederek Krashen’nın dil öğrenmeyi etkileyen nedenlerden biri 

de zamandır görüşüne benzer bir görüş sergilemiştir. Zamel (1983) ise birinci ve 

ikinci dil öğrenimi arasında benzerlikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine Zamel 

(1982) bir başka çalışmasında “yabancı dil ve özellikle yazma dersinde öğretmenlerin 

öğrencilere yazarken İngilizce düşünmelerini istediklerini söylemesi aslında yazma 

sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir ve ikinci dilde yazan öğrencilerin 

cesaretini kırmaktadır” diyerek yazma derslerinde pek dikkat edilmeyen bir başka 

soruna parmak basmaktadır. 

Hirose (2003), İngilizce bilen Japon öğrenciler üzerine yaptığı çalışmada, 

kompozisyon kağıtlarını düzenleme (organizational patterns), biçimi, düzenleme 

notları (organization scores) ve genel olarak kompozisyon kağıdının niteliği gibi 

değişkenleri tartışmacı metin tipi açısından değerlendirmiştir. Birinci  ve ikinci 

dildeki düzenlemenin öğrencilerce algılanması (Student perceptions of L1 and L2 

organization)  da analiz edilmiş ve her iki dildeki kompozisyon kağıtları 

karşılaştırılmıştır. Analiz sonucu aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Her iki dilde öğrencilerin büyük çoğunluğu tümdengelim tipi 

kompozisyon düzenleme biçimini benimsemiştir. 

• Her iki dilde kompozisyon düzenleme biçimi açısından benzerlikler 

olmasına rağmen ikinci dildeki kompozisyon düzenlemeden alınan 

notlarla anadilden alınan notlar arasında herhangi bir ilgileşim 

ilişkisine rastlanmamıştır. 

• İkinci dildeki kompozisyon notu ve düzenleme puanları arasında 

anlamlı bir farklılık kaydedilmiştir. 

• Bazı öğrencilerin kompozisyonlarında  her iki dilde metin 

düzenlemede sorunlar saptanmıştır. 

Yazma öğretimi pek çok kuram ve yaklaşımlardan etkilenerek biçimlenmiş 

ve günümüze dek pek çok değişim geçirmiştir. Buna bağlı olarak da öğretmen ve 
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öğrenci davranışlarını ve sınıf ortamını etkilemiştir. Bu bağlamda, yazma öğretiminin 

etkilendiği kuram ve yaklaşımların ortaya konmasında yarar vardır. 

 

1.5. Yazma Öğretiminde  Kuram ve Yaklaşımlar  

Her ne kadar öğrenme kişisel ve içsel bir süreç olarak görülse de kuramcılar 

onu tek bir şemsiyenin çatısı altına sokarak öğrenme ve öğretme mücadelesi 

vermektedir. Dildeki becerilerin öğretilmesi bu kuramların bu becerilere verdiği 

öneme ve onu nasıl gördüğüne paralel olarak değişmektedir. Tüm öğrenme 

alanlarında olduğu gibi yazma becerisi de bir çok yaklaşım ve kuram üzerine 

yapılandırılmıştır. Burada bazı önemli temel kuram ve yaklaşımlar üzerinde durmak 

yararlı olacaktır. 

Kompozisyon derslerinin sistemli bir şekilde okul müfredatlarında yer 

alması, 1960’lı yıllara rastlamaktadır. Biçime dayalı (form-dominated approach) 

yaklaşımda ‘Nasıl’dan çok  ‘Ne’ öğretilir amacı taşınmıştır ve dilbilgisi ile kağıdın 

biçimine önem veren bir öğretim benimsenmiştir. Öğrenciyi anlam üzerine 

yoğunlaştırmayan bu yaklaşımda yazma, bir zaman doldurma aracı olarak görüldü. 

Corbett (1996:7)’ e göre anlamdan çok biçim ve dilbilgisi öğretimi üzerine 

yoğunlaşma yazmada başarıyı engelleyen nedenlerden bir tanesidir. Widdowson 

(1978:116)’a göre de bu yöntemde yazan öğrenciler dilbilgisine odaklandıkları için 

cümlelerin içerdiği ve bir dilin en önemli öğesi olan anlam boyutunu gözardı 

etmekteydi. Raimes (1996) “günümüzde bu yaklaşım öğretmen açısından kolay 

olduğu için öğrenci düşünülmeksizin hala yaygın olarak kullanılmaktadır”. O 

dönemlerde Amerika’da ikinci dil öğretiminde çok ilgi gören İşitsel-Dilsel yöntemin 

(The Audio- Lingual Method) de etkisiyle yazma becerisi sadece konuşmayı 

pekiştiren bir araç olarak kullanılmaktaydı. Freeman (1986) “ALM metodunda 

öğretmenin öğrettiği diyalogların tekrar kopya edilmesi yazma becerisi olarak kabul 

ediliyordu” diyerek yazmanın iletişim amacıyla kullanılmadığına dair vurgulamalar 

yapmaktadır. 1970’lerde kontrollu yazma yaklaşımını eleştiren bilim adamları yazma 

derslerine yönelik yeni yaklaşımların ortaya çıkmasıyla yazma derslerini sorgulamaya 

başlamıştır. ‘Nasıl’ öğretilir hedef alındığında serbest yazma (FW), işbirlikli 
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öğrenme, keşfetme süreci (heuristic procedure), anlama dayalı ve sürece dayalı 

yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunların içinde en çok yankı bulan ise sürece dayalı 

yazma yaklaşımı (Process Approach) olmuştur. Fakat Corbett (1996) ’e göre bu 

yaklaşım o kadar çok önemsendi ki yazmanın ürün boyutundan çok süreç boyutu ön 

plana çıkarıldı. Corbett, sürece dayalı yazma yaklaşımını eleştirdiği yazısında şöyle 

demektedir: “Okuyucu, kompozisyon kağıdının hangi süreçlerden geçerek 

hazırlandığı ile ilgilenmez elindeki somut kompozisyon kağıdındaki içeriği anlayıp 

anlamamasına, yazarın amacına ve hataların olup olmadığına bakar”. Sürece dayalı 

yazma yaklaşımını bu şekilde eleştiren Corbett, çalışmasını, yazmada hem süreç hem 

de ürün boyutunun gerekliliğini vurgulayarak bitirmektedir.  

Daha sonra dile bakış açısı değiştikçe dil öğretim yöntemleri de bu paralelde 

değişim göstermeye ve dilin üstlendiği işlevler de dolayısıyla irdelenmeye 

çalışılmıştır. 1980’lerden sonra dil artık bir iletişim aracı olarak görülmeye başlandı 

(Raimes,1996). Sürece dayalı yazma yaklaşımında gereksiz ve uzun taslaklar yazma 

ve her seferinde bu taslakların yeniden okunması öğretmenler ve öğrenciler için sıkıcı 

hale gelmiş ve eleştiri almıştır. 1980’lerden sonra Raimes’e göre yazar ve yazarın iç 

dünyası arasında bilişsel bir ilişki kurulmaya çalışılmış ve bu nedenle içeriğe-dayalı 

yazma yaklışımı (content-based approach) öğretmenler tarafından büyük bir ilgi ile 

karşılanmıştır. İçeriğe dayalı yaklaşımda derste işlenen konular arasından veya 

verilen bir parça ile ilgili konu yazılır. İçerik ve ders birleştirilir. Daha sonra bu 

yaklaşım gerçek hayattaki yazmayı yansıtmadığı gerekçesiyle rafa kaldırılmış yerine 

akademik amaca dayalı yazma (Academically Oriented Approach) yaklaşımı amaca 

hizmet etmeye başlamıştır. Okuyucu üzerine odaklandığı için bu yazma yaklaşımına 

okuyucu-odaklı yazma yaklaşımı da denmektedir. Bu yaklaşım, dili, akademik 

çevrede bir sosyalleşme aracı olarak görmektedir. Belli bir kitleye yönelik yazma 

vardır. Bu yaklaşım da geniş kitleleri kapsamamasından dolayı eleştiri almıştır.  

1.5.1. Dışavurumculuk (Expressivism) 

Bu yazma kuramı, konuşmadaki serbest biçimi savunmakta ve yazarların 

konuşur gibi yazmalarını savunmaktadır. Bu akımı savunanlar dilbilgisi öğretiminin 
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yazmadan daha düşük düzeyde bir beceri olduğunu  ve iyi bir yazma becerisi için de 

dilbilgisinin çok önemli olmadığını savunmaktadır.  

Dışavurumcular öğrencilerin duygusal olarak ilgili oldukları veya ilham 

aldıkları konularda daha iyi yazacaklarını, yazmanın da tıpkı konuşma gibi doğal bir 

şekilde olması gerektiğini ileri sürmektedir. Öğrencinin duygusal olarak ne 

hissettiğini  yazma ile birleştirirse daha iyi yazacağı görüşüne dayanır ve bu yönüyle 

yazarı güçlendiren bir yaklaşım sergilenir. Bu dersteki değerlendirmenin, öğrencinin 

yazma becerisini geliştirdikten sonra yapılması gerektiğini savunur çünkü burada 

amaç öğrencinin, öğretmen veya bir başkası için değil sadece ve sadece kendisi için 

yazdığına inanmasıdır. Bu kuramın önde gelen isimlerinden biri olan Elbow’un şu 

düşüncesi kuramın dayandığı görüşü açık bir şekilde ortaya koymaktadır 

Yazılı anlatım dersinde, ilk yıl gelen öğrencilerimin yaşamlarını yazma 
dersi üzerine kurmalarını, Doktora tezi hazırlıyor gibi yazma dersi almalarını yada 
sanki bilimsel bir akademiye katılacakmış gibi yazma dersine hazırlanmalarını 
istemiyorum.. İstediğim tek şey öğrencilerimin ‘kendimi bir yazar gibi 
hissediyorum ve yazı yazarken anlamı keşfetmek bana büyük bir mutluluk 
veriyor’ demelerini sağlamaktır (http://www.cgu.edu: 2003).  

Dilbilgisi, yazma becerisinde önemli bir araç olarak kabul edilmemektedir. 

Dilbilgisi hataları ilk başlarda çok fazla önemsenmez. Bu yüzden de yazmada, amaç 

ve ifade edebilme ön planda olduğundan belirli bir amaca ulaşmak için dildeki 

standart olmayan kullanımların da olabileceğini savunur. Dışavurumcu kuram, 

yapısalcı akımın (structuralism) ilkelerini benimsemekte ve bireysel anlayışın 

evrensel değerlerine inanmaktadır. Yazar, yazdığı metinde okuyucuya evrensel bir 

mesaj ileterek bu değerleri ve insanı ilgilendiren konuları yazarak keşfetmektedir. Bu 

görüşü savunanlar dili, etrafımızdaki olayları değerlendirme, yaşantımız hakkında 

daha çok şeyler öğrenme bu öğrendiklerimizi ifade etmede kullanılan bir araç, 

yazmayı ise tüm bunları keşfeden  ve yazarın kendi iç dünyasını da ortaya koyan bir 

süreç olarak görmektedirler. Yazma, yazarın iç dünyası ile dış dünyayı birbirine 

bağlayan bir köprü görevi görmektedir yani iç dünyanın kapılarını açan bir araç 

olarak görülmektedir. 

Öğretmen sınıf içinde özellikle öğrenciye ilginç gelecek, onu 

heyecanlandıracak konular bulmaya çalışır çünkü öğrenci bir konuda yeterince 
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heyecan duyarsa bu heyecanı ifade etme isteği duyacak ve bu da daha güzel bir 

kompozisyon kağıdının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Böylece öğrenciler kendi 

duygu ve düşüncelerini yazarak dile getirmiş ve bu duygu ve düşüncelerini de 

incelemiş olurlar. Bu da, yazarı, duygusal karmaşa ile dış dünyanın beklentileri 

arasında bir aracı konumuna getirmektedir. Yazarın amacı, bu dünyanın içine girmek 

ve bunu ifade edebilmektir. 

Kompozisyon kağıtları değerlendirilirken, öğretmenin kendi duygularını 

değil, öğrencilerin o andaki duygularının önemli olduğunu bilir. Hatalar ilk anda göz 

ardı edililir. Öğrencilerin açığa çıkmamış duygularının dışa vurulmasını sağlak 

önemlidir çünkü bireysellik ön plandadır. Bu kuramı eleştiren çalışmalar da vardır, 

örneğin bireysellik, yaratıcılık ve bunun topluma aktarılması önemli olduğu için 

öğrencinin duygularını yazması ve bunu sınıf ortamında dile getirmesi öğrenciyi 

rahatsız edebilir. Eleştirilen bir başka konu ise dışavurumcu yaklaşımın öğrencilerin 

söz sanatıyla ilgili sorunlarını çözmesine yardımcı olacak somut stratejileri göz ardı 

etmesidir (Villanueave 1997). 

1.5.2. Sosyal Yapısalcılık  (Social Constructivism) 

Bu kuram, dilin kültür boyutuyla ve sosyal yapısıyla daha çok 

ilgilenmektedir. 1980’lerden sonra Halliday’in işlevsel dilbilim ve öğretimsel 

budunbetimi (functional linguistics and educational ethnography) çalışmalarından 

sonra ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar, daha önceki kuramların, yazma sürecinin en 

önemli öğesi olan sosyal bağlamı hiç önemsemediklerini oysa sosyal boyutun asla 

gözardı edilmemesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalardan sonra 

Amerika’da eğitim alanında Writing Across the Curriculum (yazmanın dil olarak 

değil içerik olarak öğretilmesi), İngiltere’de National Writing Project gibi bir  takım 

iyileştirici hareketler olmuştur. Bu kurama göre, kompozisyon yazan kişiler 

toplumdan soyut yalnız yaşayan kişiler değildir bunlar sosyal ve kültürel bir 

toplumun üyesidirler. Kişiler bir etkileşim içinde olduğu için birbirlerini 

etkilemektedirler. Bu da onların neyi nasıl yazacaklarını ve yazdıklarının nasıl 

algılanacağını etkilemektedir (Furneaux, 1998). 
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Bu kuram öğrencide daha çok eleştirel düşünme becerisinin gelişmesi 

üzerinde durur ve yazmayı bir konuşma aracı olarak görür. Yazılan metnin yazarın 

kendini ifade etme ihtiyacını karşılamak için yazıldığını savunur. Sosyal yapısalcılara 

göre yazmada amaç, kültürlerin birbirleriyle paylaştığı ve birbirleriyle sürekli devam 

eden söyleşim-ilişki-değerlerinin yazarın zihninde gelişmesini sağlamaktır. 

Yapısalcılar da bilişsel kuramcılar gibi dilbilgisine çok fazla önem vermemekte onu 

öğrencinin ezberleyerek öğrendiği bir kodlama olarak kabul etmektedir. Salt dilbilgisi 

kurallarının verilmesine karşı çıkan bu kuram, okumaya önem vererek bu kuralları 

öğrencilerin kendilerinin, sınıf arkadaşlarının ve başkalarının yazdıkları 

kompozisyonlardan öğrenilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yazmada önemli olan 

yazarın düşüncesini ve dünya görüşünü dile getirmesidir. Yazmanın amacı, yazarın 

kendi yaşantısı içindeki olayları anlamasıdır. 

Öğrencilerin yazdığı kompozisyon kağıtlarının sergilenmesi önemlidir. 

Öğrenciler kendi duvar veya okul gazetesini oluşturmaları için teşvik edilirler çünkü 

bu etkinliğin altındaki amaç öğrencilerin kendilerinin ürettiği bir ürünü görmelerini 

sağlamak ve onlara önemli olduklarını hissettirmektir. Öğrencilerin yazmalarını 

sağlamak için yazma öncesi etkinlikler, konferanslar  ve serbest yazma gibi çeşitli 

etkinliklerinin sınıf ortamına getirilmesi Yapılandırmacı kurama göre çok önemlidir. 

Yapısalcılar, konuşma dilini, sosyal ve eytişim (diyalektik) bir etkileşimi içeren 

politik bir davranış olarak kabul etmektedirler çünkü bilginin toplumda sosyal 

etkileşim sonucu ortaya çıktığı düşüncesine dayanır (http://www.cgu.edu: 2003). Bu 

nedenle sınıf içi yazılı veya sözlü iletişim, konferans, grup tartışmaları, öğrenci - 

öğretmen görüşmeleri gibi her türlü etkileşim çok önemlidir. Konu başlıkları 

seçilirken de  dil aracılığıyla toplumsal yapı ile ilgili sosyal içerikli konuların 

verilmesine dikkat edilir. Yapısalcıların bu yaklaşımı Vygotsky’nin gelişimle ilgili 

olarak ortaya koyduğu düşüncelerle paralellik göstermektedir. Vygotsky’ de bireyin 

gelişiminin ilk günlerinden itibaren, yaptığı etkinlikliklerin sosyal davranış sistemi 

içinde, sosyal çevresiyle etkileşim sonucu anlam kazandığını ve çocuğun çevresinin 

oluşturduğu “pirizmadan tekrar kırılarak çocuğa yansıdığını” (Dilek 2000) 

belirtmektedir. Bu da dilin kültürü yansıtan bir öğe olduğu  ve birbirinden sosyal- 

kültürel iletişim nedeniyle etkilendiğini ortaya koymaktadır. 
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Sosyal yapılandırmacılar post modernist akımın etkisinde olmalarına rağmen 

onların benimsediği  evrensel değerleri reddederek daha çok sosyal etmenlerin yazar 

üzerindeki etkisine önem vermektedirler. Yazarı, dili hem etkileyen hem de ondan 

etkilenen biri olarak kabul etmektedirler. Buna göre de dilin yapıları arasındaki 

karmaşık ilişkiler ancak yazıda görülebilir. Bu akımın en önemli amacı, öğrenciyi 

akademik söylem (academic discourse) yazan biri haline getirmektir bunun yolu da 

toplum söylemleri (community’s discourse) içinde bizzat yer almaktır. Bu nedenle iyi 

bir kompozisyon bireyin toplumla ne kadar çok etkileşim içinde bulunmasıyla 

paraleldir (Villanueave, 1997; Furneaux 1998). Yazmayı, toplumla etkileşim sonucu 

bireyin kendini ifade etmesi olarak gören sosyal yapısalcılar bu nedenle öğrencilere 

dilbilgisi kuralları, noktalama, imla kuralları gibi bilgilerin sınıf ortamında 

ezberletilerek öğretilmesine karşı çıkar ve bu kuralların toplumla etkileşim sonucu 

öğrenileceğini savunur. Onlara göre, yeni yazmaya başlayan birisi tam olarak toplum 

içindeki söylemlere katılacak düzeyde değildir çünkü  yazar sosyal çevreye bağlıdır 

bu sosyal çevre  ile ne kadar iyi ve yoğun ilişkiler kurarsa dili o kadar iyi öğrenir ve 

dil aracılığı ile o kadar iyi yazar. Buna göre birbirimizle konuşma şeklimiz, düşünme 

biçimimizi ve dolayısıyla yazma biçimimizi belirlemektedir. İşte bu yüzden öğrenci 

kağıtları değerlendirilirken grup değerlendirmesi veya sınıf içi tartışma yaratarak 

değerlendirilmelidir çünkü amaç burada sınıf içinde bir etkileşim sağlamaktır bu 

yüzden de öğretmenin bireysel olarak öğrencinin hatalarını düzeltip ona puan 

vermesinin hiçbir yararı yoktur. Bu kuramda dilbilgisi ve imla hataları tamamen göz 

ardı edilmez ama önemli olan yazarın konu hakkında mantıklı yazmasıdır. Sosyalciler 

sosyal çevre ile olan etkileşimin yazma sürecine dahil edilmesi gerektiğini savunurlar 

ama bu kuramı eleştirenler de bunun öğretmenin doğasındaki gücü kaybedeceği 

gerekçesiyle ‘sosyal’ kelimesini kompozisyona sokmanın çok zor olduğunu 

belirtmektedirler. Toplum ve kültür üzerine çok fazla yoğunlaşma, yazma sürecini 

göz ardı eder ve ayrıca bu tür çalışmaların kültür ve edebiyat derslerinde yapılması 

gerektiğini savurmaktadır (Villanueave 1997).  

1.5.3. Bilişsel Yaklaşım  (Cognitivism) 

Yazma dersi öğretmenin istediği doğrultuda  ve istediği kurallarla 

işlememektedir artık. Bu sürece kültür, toplum, kişisel tercihler, bireysel ve bilişsel 
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özellikler de dahil olmuştur. Bilişselciler, yazmayı belirli becerileri edindikten sonra 

öğrencinin belli bir ilerleme ve gelişme gösterdiği bir öğrenme süreci olarak 

tanımlamaktadırlar. Bilişselciler. öğrenmede tekrarı, belirli yazma becerilerini 

geliştirmek için kullanılan bir araç olarak görmektedir. Öğrencilerin daha önce 

öğrendiği becerileri yeni öğrenilen bilgilerle birleştirilmesini ve bu bilginin yazmada 

kullanılmasını öngörmektedir. Bilişsel kuram her öğrenciyi ayrı bir birey kabul 

etmekte ve her dersin bu bireysel farklılıklar göz önünde tutularak verilmesi gerektiği 

görüşüne dayanmaktadır. 

Bilişsel kuram da kendi içinde bir takım farklı modeller içermekedir fakat 

burada bu görüşler tek tek ele alınmayacaktır. Bunların içinde en önemlisi Flower ve 

Hayes’ın geliştirdikleri amaca odaklı ve tekrarlı  model, sürece dayalı yaklaşımın 

prensiplerini içermektedir. Sürece dayalı yaklaşımda bu konuya yer verilmiştir (bkz. 

s:79-81). 

Bereiter ve Scardamalia (1987) yazmaya gelişmeci bir bakış açısı getirerek 

iki yazar modeli geliştirmişlerdir: 

1. Yazma becerisi çok fazla gelişmemiş olanlar; bunlar ‘bilgiyi anlatma’, 

(knowledge telling) düzeyindekilerdir ve sadece öykü veya anlatı 

türünde yazabilirler. 

2. Yazma becerisi daha fazla gelişmiş olanlar; bunlar ‘bilgiyi taşıma’ 

(transfer) düzeyindekilerdir ve açıklamalı yazma gibi kompozisyon 

yazanlar bu tür yazarlara örnek gösterilebilir. Bu model, öğrencinin bir 

üst basamağa ne zaman ve nasıl geçeceğini net olarak açıklamadığı 

için eleştiri almıştır (Furneaux, 1998). 

Bilişselciler öğrencilerin gramer üzerine çok fazla odaklandıklarını bu 

yüzden de  yazmanın anlam, planlama ve iletişim boyutunun göz ardı edildiğini kabul 

etmektedirler. Dilbilgisini ön plana çıkarmanın yazma becerisinin gelişmesini 

olumsuz yönde etkileyeceğini ama buna rağmen etkili bir iletişim için dilbilgisinin de 

olması fakat çok fazla vurgulanmaması  gerektiğini savunmaktadırlar. Dilbilgisi 

kurallarının en iyi alıştırmalarla  grup içinde öğretilmesinin yararlı olacağı da ayrıca 

belirtilmektedir.  
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Bilişselciler yazmanın, planlama (planning), bilgiyi yazıya geçirme 

(translating) ve gözden geçirme (reviewing) gibi üç aşamalı bir sürece dayalı olarak 

verilmesinden yanadırlar. Planlama- düşünce üretme (generating ideas), üretilen bu 

düşünceleri düzenleme (organizing) ve hedef belirleme (goal-setting). Öğrenci, 

düşünceleri oluştururken uzun dönem hafızadaki bilgiyi kullanır. Bilginin yazıya 

aktarılmasından (transfer edilmesinden) sonra üçüncü aşama olan gözden geçirme de 

iki bölümden oluşur: değerlendirme (evaluating) ve gözden geçirme (revising). 

Bilişsel yaklaşım her ne kadar bu sıralamayı verse de öğrenmenin bireysel olduğuna 

inandığı için sıralamanın kişiye göre değişebileceği veya bazılarında belirli 

aşamaların atlanabileceğini savunmaktadır. Zihinsel gelişimin evrensel ve 

tekrarlanabilen bir olgu olduğunu kabul eden bilişsel kuramcılar gelişim stratejilerini 

benimsemektedirler. Bilişselciler de yapısalcılık (structuralism) akımının etkisi 

altındadır (agy.). Yazmayı yazarın gerçek dünyası olarak nitelendirmektedir çünkü 

yazar bir amaca yönelik yazar. Onlara göre bir ödev bir problemdir ve yazar da bu 

problemi çözen kişidir; problemi çözme işi de yazma ile gerçekleşir. Bilişselciler dili, 

zihinle ve dış dünya ile bağdaşabilen mantıklı işaretler sistemi ve görünmeyenden 

görünene doğru bir transfer süreci olarak görür.  

(Yazma kuramları ile ilgili yukardaki bilgi  Villanueave (1997) ‘nin hazırladığı 

Cross-Talk in Composition Theory adllı (http://www.cgu.edu: 2003) kaynaktan 

yararlanılarak hazırlanmıştır; çeviriler tamamen araştırmacının kendisine aittir.) 

1.5.4. Kompozisyon Kuramları Tablosu 

Aşağıdaki tablo kompozisyon çalışmalarının beslendiği üç ana kuramı ve 

yazma sürecindeki beş farklı etkeni ve bu etkenlerin kuramlara göre nasıl işlediğini, 

aralarındaki zıtlıkları ve benzerlikleri ele alarak göstermektedir. 
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3.Tablo : Kompozisyon Kuramları Tablosu 

 
Bilişselciler 

Cognitivists 

Dışavurumcular  

 (Expressivists) 

Sosyal Yapılandırmacılar 

Social Constructionists 

Yazar 

Sorun çözücüler
Problem solver  

Amaç belirleyici 
Goal Setter 

Arabulucu  

Mediator (ARACI) 

Serbest yazar  

Akademik  

Academic 

Metin 

En az rolü 
üstlenir ( plays 
minimal role); 
Some academic 
reading 

Eğitsel konuların 
okunması 

Öğrenci metinleri (student texts) 

Comparisons in and out of the canon 

Kıyaslama yaparken ilke ve 
kuralların dışında hareket eder. 

Kurallara uyarlık ve aykırıkların 
karşılaştırılması 

Öğrenci metinleri (student texts) 

Yazma 

Genel amaç 
açıklık ve 
verimliliktir 

Overall goal is 
clarity and 
efficiency  

Derin ve kişisel  Akademik (Academic) 
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Süreç 

Hierarchical/ 

Recursive  

Üç aşama 
gerektirir : 
Planlama 

Stages: 

Planlama, 

Planlama 
(planning)metne 
çevirmek, gözden 
geçirmek 
Reviewing    

Freewriting/discovery/meditation 
exercises which seek to move 
"inside" the writer 

 (Yazarın iç dünyasına yönelik serbest 
kompozisyon yazma, buluşsal, 
düşünsel alıştırmalar) 

A dialogue--writer reads about 
issues in a discipline and then writes 
about it 

Diyalog kurar. Bir bilim dalıyla 
ilgili konuları okur ve sonra o konu 
hakkında yazar. 

 

Self/Psy
chology 

Gelişmeye 
yöneliktir 
Developmental 

 Öz, insanin iç  dünyasıdır. 

 Uninitiated/self is referential  

(Öze yönelik) 

 

Yukarıdaki tablo Villanueave (1997. x), Victor JR. Cross-Talk in Comp Theory. 

Urbana: NCTE, adlı çalışmadan esinlenerek hazırlanmıştır. 

Ortaya çıkan tüm yazma yaklaşım ve yöntemleri tam anlamıyla istenilen 

başarıyı elde edememiştir. Johns (1990)’a göre karmaşık yapısından dolayı tek bir 

kuram veya yönteme dayanarak yazma becerisi öğretilemez. Uzmanlar ikinci dili yeni 

öğrenenlere yazma dersi verilirken tüm kuramlardan uygun olanların alınarak eklektik 

bir yaklaşımla öğretilmesini önermekte ve böyle bir yaklaşımın yazmada ortaya çıkan 

bir takım pedagojik sorunları daha iyi anlamaya yardımcı olacağı görüşünü 

savunmaktadırlar. Yazma kuramları, daha çok bir yazar olarak öğrenci üzerine 

odaklanır, onu neyin güdülediğini ve sınıf ortamını anlamaya çalışır. Bu kuramlar 

anadil ve ikinci dilde öğrenme ve yazma süreçleri üzerine odaklanmışlardır. 

Yazma öğretiminin temelini oluşturan yukarıdaki temel kuramlara dayanarak 

son zamanlarda İngilizce kompozisyon öğretiminde yazı yazmanın doğasına uygun 

olarak çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir.Yazma öğretimi de bu yaklaşımlara göre 

verilmektedir.   
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1.6. İkinci Dilde Yazılı Anlatım Öğretim Yöntemleri  

Son yıllarda Yabancı dil öğretiminde yazma becerisi iki farklı temel yönteme 

dayanarak  öğretilmektedir: 

• Üretim odaklı yazılı anlatım yaklaşımı. 

• Sürece odaklı yazılı anlatım yaklaşımı. 

1.6.1. Üretim odaklı yazılı anlatım yaklaşımı (product-focused 

approach) 

Geleneksel yöntem olarak da bilinen üretim odaklı yazma modeli farklı 

kompozisyon türleri üzerine odaklaşır ve bunların farklı örneklerini adapte ederek 

yazmayı içerir. Hatalar kesinlikle göz ardı edilmez,  öğrencilerin yazılmış örneklere 

bakarak yazması istenir veya öğrenci, öğretmen kontrolünde kompozisyon yazar. 

Örneğin, öğrencilerden yazılmış örnek bir yazının genişletilmesi yada ufak tefek 

değişiklikler yaparak onların yerine gelebilecek değişiklikleri yazmaları istenir. 

Öğrencilere kendi kompozisyonlarını yazma fırsatı bu yazma modelinde asla 

verilmez. Öğrenciler  yazı yazarken  sadece dil öğelerini ve dilbilgisi yapılarını 

öğrenmek amacıyla yazarlar. Kontrollu ve destekli yazma teknikleri, yazmaya ilk 

defa başlayan en alt düzeydeki çocuklar için belki yararlıdır ama öğrenciyi sınırlayan 

bir öğrenme, öğrenciyi geliştirmez.. Oysa Examining Why Students May Not Be 

Successful with Their Writing Assignments (http://www.cmu.edu/...) adlı çalışmada 

öğrencilerin yazarken kafalarında uygun bir taslakla sınıfa gelmediklerini, bilgiyi 

yazıya transfer etmede yetersiz kaldıklarını ve bilişsel olarak zor bir iş yaptıklarından 

genellikle dilbilgisi hatalarını göremediklerini kaydetmektedir. Araştırma, bunun 

nedenlerini: 

• Yazmak için ön bilginin eksikliği (pre-existing knowledge), (liseye 

kadar yazma dersi konusunda yeterli bilginin verilmemiş olması),  

• Bu bilginin verilmesi halinde bile öğrencilerin bunu kompozisyon 

kağıtlarında kullanamamaları, 
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• Yazma deneyiminin yeterli olmaması. Öğretmenin bir veya iki türde 

kompozisyon yazmayı göstermesi ve diğer türler üzerinde 

durulmaması, 

• Düzence (disiplin) ilkelerinin farkında olmama veya kavrayamama 

(Awareness of disciplinary conventions),  

• Birden fazla özelliğin istenmesi (Tek seferde bir özellik üzerinde 

durulması birden fazla özellik istendiğinde öğrenci bunu 

yapamayacaktır.), 

• Geri dönütün hiç verilmemesi veya etkili bir şekilde verilmemesi 

olarak belirtmektedir, 

(http://www.cmu.edu/eberlycenter/resourcesc.htm). 

 Bu yaklaşımda öğrenciler okuyucu kitlesini ve organizasyonun nasıl 

olacağını düşünmek zorunda kalmazlar çünkü hazır bir örnek kalıp var, ona bakarak 

yazarlar ayrıca, öğrenciler hayallerini veya kafalarında planladıkları düşünceleri 

istedikleri gibi yazamazlar. Spack (1996:98)’a göre  geleneksel yöntem, öğrencinin 

yazabilmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlamaktan ve olası sorunların nasıl 

çözüleceğini göstermekten çok uzaktır. Geleneksel öğretimde öğretmen, öğrencilerin 

yazmaya başlamadan önce ne söyleyeceklerini bildiğini sanmaktadır. Spack’a göre bu 

aşamada yazarın gereksinim duyduğu en önemli şeyin düşüncelerini oluşturabilmesi 

ve onları düzenleyebilmesi için bir plan geliştirmedir. Bu da geleneksel yöntemin 

gözardı ettiği önemli bir aşamadır Young (1978:32). Yine Zamel (1982) tarafından 

gerçekleştirilen durum çalışmalarında (case studies) ikinci dil öğrenenlerin anadilde 

yazan kişilerin kullandığı yazma stratejilerini kullandıklarını saptamıştır ve yazara 

göre bu tür araştırmalar ikinci dil olarak İngilizce (ESL) yazma derslerinin iletişimde 

anlamı keşfetmek için bir yaratıcı süreç olarak öğretilmesi gerekmektedir. Oysa 

geleneksel yazma yönteminde, yaratıcılık veya  buluş (invention) kavramı doğuştan 

gelen bir beceri olduğu için bunun öğretilemeyeceği savunulmaktadır. Söylemi 

(rhetoric) düşüncelerin ifade edilişi olarak görmekte ve özgün bir araştırma veya yeni 

bir bilginin gelişimi olarak kabul etmemektedirler (Spack 1996: 100). Bu nedenle 

geleneksel öğretimin yapıldığı sınıflarda fikirlerin ve düşüncelerin oluşumu için etkili 

bir yazma öncesi sürecine inanılmadığı için kompozisyon düzeni ve yanlış yapmama 
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daha önemli hale gelmiştir Young (1978.:32). Son yapılan araştırmalar bu düşüncenin 

tam tersi bulgular ortaya koymuştur. Keşfetmenin doğuştan değil kesinlikle 

öğretilebilir bir beceri olduğunda pek çok bilim adamı hemfikirdirler. (Young 1978; 

Spack 1996; Rico 2000 ). Spack (agy.) klasik anlamda keşfetmenin Aristoteles’in 

kazandırdığı ve yeni bir konuyu tanıtırken bir yöntem olarak kullanıldığını 

belirtmektedir. Bu yöntem farklılık (differences) ve benzerlik (similarities) ile 

karşılaştırma (comparison) gibi stratejileri içermektedir. Geleneksel yazmanın 

amacının karşıdaki kişiyi ikna etme amacı güttüğünü oysa günümüzde modern 

söyleşim ortamında (rhetorical situation), metni kabul etme ve anlama okuyucu 

(dinleyici) arasındaki karşılıklı iletişim sonucu oluştuğu kabul edilmektedir ( Spack 

1996).  

Geleneksel yazma öğretimi zihinsel bilgilerin kullanılmasını ve bu bilginin 

hatırlamasını içerir bu bir anlamda ezberlemedir oysa ön hazırlıkta malzemenin 

düzenlenmesi söz konusudur. Bilgi var ama bu bilgi ile ne yapılmalıdır? Mantıksal 

birleştirme yapılmalıdır; işte yazmaöncesi stratejilerinin bireye kazandırmak istediği 

davranış budur.  

1.6.2. Süreç Odaklı Yazılı Anlatım Yaklaşımı  (Process Approach)  

Anadilde kompozisyon öğretimi için ilk defa kullanılmaya başlanan bu 

yöntem son 15-20 yılda ikinci dil öğretiminde de çok yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu yaklaşım, yazma becerisini düşünme (thinking) olarak kabul 

etmektedir. Bu düşünceye paralel olarak Flower ve Hayes bu kuramın yazılı 

anlatımda kullanılması ve geliştirilmesi için bir model geliştirmişlerdir. Bu model  

şekil 4’de gösterilmektedir. 

Flower ve Hayes, yazmayı oldukçe karmaşık (complex), amaca yönelik 

(goal-directed) ve  yinelemeli (recursive) bir etkinlik olarak kabul etmektedirler. 

Onlara göre yazma becerisi zamanla beniçinci (egocentric) ve yazara dayalı metinden 

(yazarın konu hakkında okuyucu öğesini hiç düşünmeden yazması) okuyucu-odaklı 

metne okuyucunun bilmesi gerekenleri göz önünde tutarak yazma) doğru bir gelişim 

olmalıdır. Flower ve Hayes’ın geliştirdiği ve anadil ile ikinci dil yazma eğitbilimi 
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(writing pedagogy ) üzerinde önemli bir etkisi olan bu model belirsiz, ve çok genel 

olduğu için eleştiri almaktadır (Furneaux, 1998). 

Süreç odaklı yaklaşımda yazma yaratıcı bir etkinlik olarak kabul edilir. 

Zaman ve geri bildirim yazmada çok önemli bir yer tutar. Öğretmen yazma sürecinde 

herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yaklaşımda, yazma öncesi plan ve organizasyon 

ile müsvedde yazma, kompozisyon kağıdının tekrar gözden geçirilmesi ve hataların 

düzeltilmesi önemlidir. Öğrenciye yazma becerisini geliştirme yolları öğretilir ve 

kompozisyon oluşturma sürecinin de gelişmesine öncelik verilir ve yazmanın değişik 

aşamalarında gereken kurallar açıkça anlatılır. Allen, (2003) çalışmasında, orta 

dereceli okullardaki öğrencilerin yazma dersinde karşılaştıkları sorunlar üzerine 

yaptığı bir çalışmada, sürece dayalı yazma yaklaşımında açıkça verilen kuralların 

yararlı olduğu ve bu yaklaşımda ayrıntılara daha çok yer verildiği için öğrencirin 

yazma becerilerinin geliştiğini saptamıştır. 

Susser (1994), sürece dayalı yazmanın iki önemli öğesinin yazmada 

farkındalık (awareness) ve düzeltme girişimi (intervention) olduğunu belirtmektedir.  

Sürece dayalı yazma yaklaşımı, yönteme sonuçtan daha çok önem verir. 

Öğrenciler kendi kompozisyonlarını seçme ve oluşturmada tamamen serbesttirler, 

bunu yapabilmek için bilişsel süreçlerinin tamamını kullanmaları için teşvik edilirler. 

Makale, paragraf ve cümle düzeyinde bilgi aşamalarına ağırlık verilmektedir. İki 

dersin birleştirilmesi durumunda 90 dakikanın yetmeyeceğini savunan bu yaklaşım 

bir konunun ancak bir kaç derste yazılabileceğini, bunun sınıf ortamında ya sınıf 

olarak veya grup çalışması olarak yapılmasının yararlı olacağını savunmaktadır. 

Süreç odaklı yaklaşımın önceki yöntem ve yaklaşımlardan ayrılan en önemli özelliği  

yazma sürecine yazarın yanı sıra okuyucunun da dahil edilmesiydi. Bu, ürüne dayalı 

yazma yaklaşımında olmayan bir gelişmeydi. Gerçekte yapılan karalamalar yazardan 

okuyucuya geçişin bir belirtisiydi. Çünkü öğretmen veya sınıftaki diğer öğrenciler, 

çok sayıdaki karalamaları değerlendirerek öğrenciye geridönüt vermekte ve öğrenciyi 

yönlendirmektedir Bu da okuyucunun yazar üzerinde etkin bir konuma geçtiğini 

göstermektedir. Furneaux (1998)’e göre bu durum yazmayı değerlendirme ölçütleri 

geliştirilmesine yol açmış ve öncelikle metnin içerik ve düzenlemesini ön plana 



 

 

80 

çıkarmıştır. Bu yaklaşımın önemli bir boyutu da sınıfta öğrenci ve öğretmen arasında 

ve öğrencilerin kendi aralarında işbirliğini geliştirmesidir.  

Bu yaklaşımda yazma süreci birbirine ekli süreçlerden oluşur. Yazma süreci 

birbirine ekli altı aşamayı içerir: 

• Yazma öncesi  hazırlık 

Düşüncelerin oluşması için yazma öncesi stratejilerinden birini, okuma, beyin 

fırtınası, serbest yazma, kümeleme, ağaçlandırma diyagramı, çizim, resim, rol yapma, 

dramatizasyon kullanmak gerekmektedir.  

• Planlama (Metnin içerik ve yapısını düzenlemeyi içerir.) 

Planlama bölümü üç aşamayı kapsamaktadır. 

a) düşünceleri üretme, (generating ideas) 

Flower ve Hayes’a göre (akt. Villanueave 1997) düşünceleri üretme 

aşamasında bilginin deposu konumunda olan uzun süreli bellek kişinin istediği 

bilgileri verir ve yazma için gerekli planlamayı yapmaya yardımcı olur. 

b) düşünceleri düzene koyma, (organizing) (Düzenleme aşamasında, 

düşünceler anlamlı bir şekilde planlanır) 

c) amaç belirleme, (goal-setting), (Amaç belirlemede düzenlenen 

düşünceler hedef doğrultusunda geliştirilir.) 

• Taslak oluşturma (Drafting). ( Kompozisyonun ilk müsveddesidir.) 

• Metni kabaca oluşturma (yazma)  

• Gözden geçirme (Revising). (İlave, çıkarma ve düzenleme yaparak 

tüm metni tekrar gözden geçirmeyi ve gerekli değişiklikleri yapmayı 

içerir.  

• Son okuma denetleme ve hataları belirleme, ilgili bilgi verme (Editing 

& proofreading) (Hataları gözden geçirme ve metni hazır hale getirme 



 

 

81 

aşamasıdır. Tüm hataları, sözcük, cümle ve paragraf düzeyindeki tüm 

yanlışları düzeltmeyi içerir.) 

• Yazılan metni basıma veya öğretmenin okuması için hazır hale 

getirmedir, (Publishing). 

Bu aşamaların her biri öğrencinin nerede yardıma ihtiyacı olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir. Bu yaklaşımda yazma tekrarlamalı bir süreçtir çünkü 

öğrenciler tüm aşamaları aynı anda yazıp bitirmezler. Her yazılan aşamayı gözden 

geçirme ve düzeltme vardır. Trupe (2001), yazmayı birbiri ardına gelen düzenli 

basamaklardan çok karmaşık bir süreç olarak değerlendirdiği için tüm öğrencilere 

aynı süreçleri eşit şekilde kullandırmanın ve eşit taslaklar yazmalarının yanlış 

olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bazı öğrenciler bu yazma basamaklarını daha 

çabuk geçebilir veya ikinci  bir taslağa gereksinim duymadan yazabilir.  

 

4. Şekil. Hayes ve Flower (1980) 

Allen (2003), 1980’lerden sonra eğitimciler tarafından çok tutulan sürece 

dayalı yazma yaklaşımının en önemli yönünün yazmanın tekrarlama gerektirmesidir. 

Yazara göre, bu yaklaşımın en önemli yönünün yazmanın tekrarlama gerektiren 

doğasından dolayı, yazara ilk yazdıklarına tekrar dönme düşüncelerini yeniden 
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gözden geçirme ve gerektiği yerde düzeltme olanağı vermesi ve tüm öğrenme 

düzeylerinde uygulanabilmesidir.  

Öğretmen ve öğrenci işbirliğini gerektiren bu yazma modeli öğrencinin ve 

öğretmenin sınıf içindeki rollerini değiştirmiş (Furneaux 1998) ve öğrenme öğretme 

sürecinde yeni ufuklar açmıştır. Öğrencilerin etkin bir biçimde öğrenme sürecinde yer 

almasını sağlarken öğretmenin de bir rehber veya danışman olarak görev yapmasını 

sağlamıştır.  

Pennington (1996) tarafından yapılan bir araştırmada, öğrencilerin 

geleneksel yazma tekniği ve sürece odaklı yazma yaklaşımına yönelik tutumlarına 

bakılmıştır. Araştırma sonunda sınıfların bazıları olumlu bazıları da olumsuz 

tutumsuz sergilemişlerdir. Hangi yöntemin daha etkin olduğunu anlamak için bu 

araştırmanın daha geniş kitleler üzerinde ve farklı yerlerde uygulanmasının her iki 

yöntemin etkinliğini saptamak açısından daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

White and Arndt's (1991) de Flower ve Hayes’ın modeline alternatif bir 

model geliştirmiştir.Temel olarak aynı düşünceyi farklı sözcüklerle ifade etmişlerdir.  

5. Şekil. White and Arndt's (1991); Sürece dayalı yazma yaklaşımı modeli. 

(akt.Furneaux 1998) 

Coudrey (1996), (Allen, 2003) elektronik posta yoluyla ESL öğretmenlerine 

ürün ve süreç yaklaşımlarını nasıl tanımladıklarını ve öğretirken bunu sınıf ortamında 

nasıl uyguladıklarına ilişkin sorular sormuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 



 

 

83 

bazıları tek tek süreçleri uyguladıklarını ama bir kısmı da her iki yaklaşımı birlikte 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Yazar, her iki yaklaşımı birlikte kullanan öğretmenleri 

daha başarılı bulmuştur.  Coudrey, bu araştırmanın sınırlı sayıda öğretmenle 

yapıldığını bunun daha geniş kitlelere uygulanmasını önermektedir. Hyland (2003) 

“Bu kuram bazı çevrelerce yazmanın sosyal etksini gözardı ettiği için eleştiri 

almıştır”. 

1.6.3. İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) 

İletişimsel yaklaşımda ise yazının amacı ve hitap edeceği  dinleyici kitlesi ön 

plandadır. Dilin anlam boyutu dilbilgisinden daha önemlidir. Yazma, düşünceleri 

ifade etmedir. Öğrenciler, gerçek yazarlar gibi yazmaya alıştırılırlar, bunun içinde 

kendi kendilerine yazının amacı ve dinleyici ile ilgili niçin yazıldığına, veya yazıyı 

kimin okuyacağına  ilişkin sorular sorarlar. Öğretmenler dinleyici konumundadır bu 

yaklaşımda. Dil düzeyini ve hangi dili, (resmi, samimi vb.) kullanacaklarını 

kararlaştırırlar. Zaman sınırlı olduğu için tüm bu öğeleri bir arada bulundurarak 

yazma, öğrenciler açısından bazen sıkıcılığa yol açmaktadır, (Hyland, 2003).  

Bu süreçte kullanılan metin tipleri de ayrı bir önem taşımaktadır. Yazma 

sürecinin ilk aşamalarında anlatısal ve betimleyici metin tiplerinin yararlı olacağı 

konusunda araştırmalar mevcuttur, Ukrainetz, (1995), Abi Samra (2002), Allen 

(2003). Metin tiplerini kısaca tanımlama ve en çok kullanılan metin tiplerinin 

özelliklerini hatırlama çalışmanın değerlendirme boyutundaki ölçütlerin bilinmesi 

açısından  önemlidir. Burada tüm metin tipleri ele alınmamıştır, sadece en fazla 

kullanılan metin tipleri seçilmiş ve bu çalışmada anlatısal metin tipinin seçilme 

nedenleri üzerinde durulmuştur.  

1.7. Metin Tipleri  

1.7.1. Anlatısal Metin ve Özellikleri  (Narrative Composition and its 

conventions)  

Bu kompozisyon türünde amaç, öyküsel yazmanın öğelerini; karakter 

gelişimi, olay örgüsü, olayın geçtiği mekan ve olayın kurgusunu öğrencinin dile 
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getirmesi onu öyküsel hale getirmeyi, doğru bir dilbilgisi ve etkili bir dille ifade 

etmeyi öğrenmesidir. Bu, yaratıcı yazma olarak da değerlendirilebilir. Çünkü bu 

metin tipinde bir bakış açısı geliştiriliyor, kişiler canlandırılıyor ve böylece öğrenci 

bir olayı görselleştirip onu dramatize etmek için kelimeleri bir araç olarak kullanıyor 

ki bu da bir yaratıcılıktır.  

Anlatısal metin bir olayı, olguyu,  öyküyü anlatır ve anlatırken olaylar belli 

bir zaman ve uzamda gerçekleşir. Olaylar şimdi veya gelecek zamanlarda kullanılır. 

Bu anlatım türünde de anlatıcı-ileti-okuyucu üçlüsü vardır. Verilmek istenen ileti bir 

olay örgüsü etrafında gelişerek okuyucuya verilir. Serim, Düğüm ve Çözüm 

bölümlerinden oluşur. “Anlatı bir kişinin kendi (anlatıcı) bakış açısı ile, birbiriyle 

ilintili olaylar dizisini belli bir uzam ve zaman içine koyarak kurguladığı metin 

tipidir” Günay (2001). Anlatısal metinde en önemli öğe öykülemedir. Kişi ise 

öykülemeden sonra en önemli öğedir. (Kıran & Kıran 2003: 21). Öyküleme neler 

olup bittiği, olayların nerede, ne zaman, nasıl ve kimlerle gerçekleştiği ile ilgili bilgiyi 

verir.  

Hikayenin kurucu öğeleri olan olayın kişileri, olay ve olayın geçtiği yer ve 

zaman genellikle başlangıçta verilir; gelişim bölümünde olaylar doruk noktaya ulaşır, 

eylemler çok çarpıcı ve ayrıntılı bir şekilde verilir, kahramanlar en iyi veya en kötü  

davranışlarını, unutulmaz sözlerini bu bölümde gösterirler; sonuç bölümünde ise 

sorun çözülür. İzleyicinin kafasında hiçbir sorun kalmaz. Öyküsel kompozisyon 

yazmada amaç, insanın başından geçen gerçek veya hayali bir olayın yeniden 

anlatılmasıdır. Bu tür yazılarda, yazar kendi yaratıcılığını, güldürü öğesini, fanteziyi 

kullanarak ana temayı verir. Tüm ayrıntı ve tasvirler olayı daha anlaşılabilir hale 

getirme ve geliştirme amacıyla kullanılır. Öyküde bir çatışma veya uzlaşmazlık 

ortamı yaratılır veya bir sorun ortaya atılır olaylar bu sorunun etrafında gelişir. 

Hikayenin kahramanları arasındaki bir söz duellosu, tartışma veya diyalog hem böyle 

bir çatışma veya uzlaşmazlık ortamı yaratmada hem de kahramanlara kişilik 

yüklemede önemli bir rol oynar. Her hikayede kahramanın veya kahramanların bir 

amacı vardır. Bu amaç kahramanın sorunun üstesinden gelememesinden veya 

zorluklarla karşılaşmasından meydana gelir ve hikayenin olay örgüsü ile direk 
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ilgilidir. “Yazar, okuyucuya kahramanın amacını ve hedefini bildirmek zorundadır” 

(Musgrave 2003). 

Anlatısal kompozisyon yazarken dikkat edilecek noktalar şöyle sıralanabilir: 

• Öğrencilere, okuyucu kitlesi hatırlatılmalıdır. Okuyucu kitlesini 

gözönünde bulundurma yazma biçimini (style) etkileyeceği için, 

öğrencinin bu ayırımı yapması özellikle öğretilmelidir. Karşılıklı bir  

konuşma ortamı olmadığından olaylar açık net bir dilde anlatılmasına 

dikkat edilmeli  ve anlatısal metin buna göre öğretilmelidir. 

•  Okuma bir eğitme ama aynı zamanda eğlendirme amacı taşıdığı için 

eğlendirme, şaşırtma, merakta bırakma, ve korkutma öğelerinin 

kompozisyonda kullanılması gerektiği anlatılmalıdır.  

• Öyküler açık, somut duygusal canlı ve etkileyici ayrıntılarla 

desteklenmelidir. Okuyucu adeta bir resim seyreder gibi 

kompozisyonu okumalıdır.  

• Öyküler, bir olay örgüsü, mekan, kişiler, olayların ulaştığı bir doruk 

noktası ve bir sondan oluşur.  

Araştırmalar, anlatısal metin türünde kompozisyon yazılırken özellikle 

verilecek olan konu başlığına dikkati çekmektedirler. "Hiç unutamadığınız bir anınızı 

anlatınız. Ya da “Tatilde neler yaptığınız hakkında bir kompozisyon yazınız." Bu tür 

soru ve öğretme yöntemini Littauer (1996) “zaman öldürücü ve yazma güdüsünü 

düşürücü” olarak nitelendirmekte; bunun öğrencinin kağıda bir şeyler yazıp 

öğretmenin göreceği bir beceri olarak görüldüğü, sıkıcı ve ağrılı bir yazma tekniği 

olduğunu açıkça ifade etmektedir.  

Yazar bu tür kısıtlı cümleler yerine : 

• Evde bir hırsız, 

• İlk randevum, 

• Bir milyon doları bir ayda nasıl harcadım, 

• Amerika’da ilk günüm, 

• Mezuniyetten sonraki ilk günüm, 
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• Çölde kayboldum, 

• Hangi günü en çok yaşamak isterim? 

• İmdat yangın var! 

• Bir kedinin hayatında bir gün, 

gibi konuların daha yaratıcı ve düşünmeye yönlendirici olduğunu göstermektedir. Bu 

kompozisyon türünün yararı öğrencinin yaşantısındaki veya hayalindeki olayları, 

deneyimleri düşünmesi ve aralarından en unutulmaz olanı seçmesidir. Littauer 

(1996)’a göre  öğrenciler yazmaya başlamadan önce onların da her insan gibi 

yaşantılarında karşılaştıkları ve unutamadıkları olaylar vardır, şeklinde 

yönlendirilmelidir. Okuyucu için hikaye çekici hale getirilir ve adeta olay yeniden 

yaşanıyormuşçasına canlandırılarak yazılır. Kişi genellikle birinci veya üçüncü tekil 

şahıstır.  

Anlatısal metinde doğal olarak yazar kendisinden veya kendisiyle ilgili 

bir olaydan daha çok söz edecek ve bunu okuyucuyla paylaşacaktır. Belleğimizde 

bulunan anılar o kadar içiçe girmiştir ki bunları ayırt etmek için yazmaöncesi 

aşamasını kullanmak yararlı olur (Abi Samra, 2002).  

Ukrainetz (1995) “Anlatısal metin tipi hem akademik hem de günlük hayat 

için önemlidir; dil öğrenen öğrencilere en uygun ve çekici gelen bir metin tipidir”, 

diyerek anlatısal metinlerin dil öğretiminde kullanılmak için uygun olduklarını ifade 

etmektedir.  

1.7.2. Diğer Metin Tipleri 

1.7.2.1 Açıklayıcı Kompozisyon  (Expository Writing)  

Teknik yazma adı da verilen bu yazma türü gelişen profesyonel bir yazı 

çeşididir. Kataloglarda, okul ve diğer resmi duyuruları hazırlamada, makale kitap ve 

iş bültenleri ile başvurularında, radyo ve televizyon duyurularında, otobiyografi 

hazırlamada, tez yazmada ve hemen hemen tüm alanlarda kullanılan bir yazı türüdür. 

Bazı kaynaklar Vitruvius adlı bir mimarı Augustus Ceasar’a M.Ö. 27. y.y.’da tarihsel 

olarak ilk teknik yazıyı yazan adam olarak göstermektedir, (Turner ve ark., 1982). 
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Yine aynı yazarlara göre, bazı kaynaklar İncil’deki kaynakları referans göstererek 

Nuh Tufanındaki bir anlaşmanın teknik yazının ilk kıvılcımları olarak göstermektedir. 

Bu yazı türü edebi yazı türlerinin tersine özel bir dinleyici veya okuyucu kitlesine 

hitap etmek ve gereksinim duyulan bilgiyi iletmek amacı taşıyan  bir  bilgilendirme 

yazı türdür. Genellikle ilk paragrafta bir ana düşünce etrafında odaklanan 

kompozisyonun gelişme bölümünde, ilk paragraftaki düşünceyi destekleyici örnek ve 

bir dizi olgu ile düşünceler verilerek yazarın amacı açıkça ifade edilir. 

Bu metin türü, kişiyi ikna etme amacı değil konuyu aydınlatma amacı taşır. 

“Açıklayıcı metin genellikle, bir bilgi isteğine, açık ya da örtük bir biçimde sorulan 

ve karşılaşılan bir soruya yanıt getirme ve bilgi iletme amacı güder” (Kıran & Kıran, 

2003). Açıklamalı kompozisyon türü, herhangi bir şeyi tanımlar, analiz eder ve 

açıklar. Bu yazı türünde amacı daraltarak daha belirgin hale getirmek için şu soruların 

öncelikle sorulması gerekir: 

Teknik Kompozisyonda bulunması gereken özellikleri Turner ve ark. (1982) 

şöyle sıralamaktadır: 

Yazıya hakimiyet: yazar ne yazdığını bilmektedir ve konuya hakimdir. 

Açıklık: Yazı kolayca  ilk okumada anlaşılır. 

Kontrol: Yazıda ne yazarın ne de okuyucunun duygularının izine rastlanmaz. 

Ciddiyet: Yazar teknik yönünü ortaya koyarken, okuyucuya da saygı gösterir. 

Sadakat:Yazı için gerekli olan her türlü ayrıntıya bağlı kalmak ve okuyucuya gerekli 

tüm açıklamaları yapmak gerekmektedir. 

Seçicilik: Yazıda sadece ilgili açıklamalar vardır. Süsleme veya gereksiz 

açıklamalardan kaçınılır. 

Nesnellik: Yazıda tarafsızlık hakimdir. 

Okuyucu odaklı: Yazı kesinlikle okuyucu içindir. 
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Bütünlük: Tüm parçalar ayrı ayrı  birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük olmalıdır. 

Gerçeklik: Gerçeklik bilimin özüdür, iyi bir teknik yazı, yanlış benzetme ve 

yönlendirmeler yapmaz. 

1.7.2.2. Betimleyici Kompozisyon (Descriptive Composition) 

Tüm metin türlerinde gerçekte bir betimleme vardır çünkü yazmak 

betimlemektir. Kişileri nesneleri veya yerleri betimleme, onlarla ilgili ayrıntılı bilgi 

vermek betimlemedir. Betimlemede öğeler belli bir sıra ve düzen içinde verilir (Kıran 

& Kıran 2003:19). Betimlemede, bir şeyi, bir kişiyi veya bir yeri anlatmaktan çok 

gösterme amacı taşımaktadır. Bu da bir çok betimleyici detaylar kullanarak 

oluşturulur. 

Betimleyici kompozisyon türünde etkili tek bir etki vardır okuyucuya iyi 

veya kötü duygusu verilmek zorundadır. Her ikisi birlikte aynı öğeye yüklenemez. 

Kompozisyon nesnel veya öznel olabilir. Bu tür, okuyucunun betimlenen nesneyi 

veya kişiyi görselleştirmesine yardımcı olur, bu nedenle çok özel detaylar ve somut 

detaylar kullanılması önemlidir. Kişi, mekan veya tasvir edilen şeyin canlı bir 

görüntüsü adeta çizilmiş gibidir. Betimleyici metin somut  duyumsal detaylara 

başvurur, bu yolla beş duyuya hitap eder. Duyumlara ait sıfat, fiil ve zarflar 

okuyucunun dikkatini çekmek için daha çok kullanılır. Zaman ve uzam 

zamanbilimsel (kronolojik) olarak düzenlenir örneğin bir kişi veya nesne 

betimlenirken ya uzaktan veya genel hatlarıyla daha sonra öznel ayrıntılara 

başvurulur veya önce yakındaki betimleme daha sonra da uzaktan betimleme 

yapılır.Yazar bu her iki betimleme tekniğini kullanabilir. Okuyucu, tasvir edilen şeyi 

adeta canlı olarak görüyormuş gibi yazarın anlattıklarını yaşar, deneyimlerini ve 

duygularını paylaşır. Okur adeta orada yaşıyormuş veya görüyormuş duygusu yaşar. 

Betimleyici tür bir kompozisyon, makale veya deneme olduğu gibi bir öykü veya şiir 

biçiminde de olabilir. 
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1.7.2.3. Kanıtlayıcı Kompozisyon (Persuasive Composition) 

Kanıtlayıcı metin türü sosyal bilimlerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kanıtlama karşısındakinin ortak edilmesine çalışılan bir düşünceyi, belli bir bakış 

açısını desteklemektir. Amaç hitap edilen kişiyi ikna etmektir. Bu da tartışma yoluyla 

yapılır. Tıpkı konuşmadaki gibi tartışarak ikna etme düşüncesi vardır. Bu yüzden 

kanıtlayıcı metin türünde, her zaman yazarın düşüncelerine karşı çıkan bir okuyucu 

kitlesi düşünülerek bu kitleye düşünceleri kabul ettirme ve kanıtlama sırasında 

delillerin kullanılması çok önemlidir. Bu nedenle, genellikle şimdiki zaman ve 

gelecek zaman kullanılır. “Ortaya konan düşünce ya savunulur veya rededdilir; 

bunların nedenleri açıklanır; bu nedenle de <çünkü>, <zira>,> <gerçekten de>, < 

ama, > < bu nedenle>, <o halde>, < nitekim> gibi mantıksal bağlaçlar kullanılır” 

(Kıran & Kıran 2003). 

Kanıtlayıcı metin, esas olarak yorumlar arasındaki farkı tartışır veya 

tartışmayı iki yönlü değerlendirir. Bu kompozisyon türü okuyucuyu ikna etme amacı 

taşımaktadır. İkna etme mantık yoluyla veya duygusal olarak gerçekleşmektedir. 

Yazar, ispatlanabilir deliller yoluyla kompozisyonda mantıksal bir durum yaratır; bu 

nedenle savunulan düşünceyi destekleyici deliller büyük önem taşır. Bu deliller karşıt 

düşüncedeki okuyucu ikna etmek için yazılır.   

Buraya kadar kompozisyon türlerinin belli başlı olanlarından söz edildi. 

Acaba bunlar hangi ölçütlere göre ve nasıl değerlendirilmektedir. Yazılı Anlatım 

dersinde pek çok değerlendirme biçimi kullanılmaktadır. Bütüncül (genel), portföy, 

metin özellikli ve analitik değerlendirme biçimleri en çok kullanılanılanlardır. Bu 

değerlendirme biçimlerinin irdelenmesi çalışmamızın değerlendirme boyutunu 

aydınlatması bağlamında önemlidir. 

1.8. Yazılı Anlatımda Değerlendirme (Evaluation of Writing) 

Değerlendirme, ölçmenin sonuçlarını belli ölçütlere dayandırarak bir yargıya 

varma işidir. Değerlendirme, öğrencilerin öğretim programlarındaki hedeflere ne 

derece ulaştığını belirleyen bir süreçtir. Değerlendirmenin bir başka amacı da 

izlencelerdeki bu hedefler doğrultusunda öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini, nelere 
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gereksinim duyduğunu ortaya çıkarmaktır. Tüm derslerde değerlendirme ölçütlerinin 

geliştirilmesi ve özellikle “Yazılı Anlatım’ın değerlendirilmesinde ölçüt kullanılması 

değerlendirme işleminin objektifliği açısından önemlidir” Demirel (2003:209). 

Bacha (2002)’ye göre Yazılı Anlatımda değerlendirmenin iki amacı vardır: 

yazma yeterliliğini edinim sürecinde geri dönüt sağlamak ve yazılan kompozisyonun 

düzeyini belirlemek için not verme.  

Yazıl anlatımda değerlendirme, sadece bir not verme süreci olarak 

görülmemeli; öğrencinin zayıf ve güçlü yönlerini öğrenebileceği bir yeniden 

yapılanma süreci olarak değerlendirilmelidir. Çünkü yazma, fen veya matematik 

bilimlerindeki tek doğru cevaplı bir olgu değildir. Yazmada, öğrenci sayısı kadar 

doğru vardır. Daha önce de belirtildiği gibi sosyal, kültürel ve bireysel etmenlerin 

yazmayı etkilediği kabul edilmektedir. Ayrıca Yazılı Anlatım birbirine paralel bir çok 

yapıyı içerir. Yapı, organizasyon, anlam, dilbilgisi, noktalama, kağıt yapısı vb. 

ulamlardan bazılarını iyi, bazılarını kötü yapabilir, bu nedenle kompozisyon 

değerlendirmesi bir fizik, bir matematik veya kimya sınavının değerlendirmesi gibi 

görülmemelidir. Öğrencinin kompozisyonda iyi yaptığı ulamlar özellikle 

vurgulanmalı ve geliştirilmeli ki öğrenci geri bildirim aldığında  yazdıklarının 

tamamının yanlış olduğunu görüp yazmaya karşı bir önyargı oluşturmasın. Eksik ve 

zayıf yönleri de derste bireysel olarak değil de dersin bir parçasıymış gibi veya toplu 

yapılan bir hataymış gibi anlatılıp düzeltilebilir. Çünkü yapılan araştırmalar, 

öğrencilerin hatalardan çok çekindiklerini ve hatanın korku öğesine dönüştüğünü 

bunun da dersi istenmez hale getirdiğini ortaya koymuştur (Rico 2000). 

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, okul programlarında yer alan 

davranışların öğrenilememesine ya da eksik öğrenilmesine neden olan, dolayısıyla 

öğrenci başarısının artmasına engel olan sistemdeki olumsuzlukları saptamada 

kullanılan bir araç ve bu olumsuzluklara dayanarak kararlar almaya yardımcı olan bir 

alan olarak görülmelidir, (Aslanoğlu,2004). Gelişmesi beklenen hedef davranışlarla 

dersin amacı arasında bir paralellik olması değerlendirmenin tutarlığı ve güvenirliği 

açısından önemlidir. Oysa araştırmalar kompozisyon değerlendirmenin dersin ve 

programın hedefine yönelik olmadığını, sabit bir değerlendirme yerine değişken bir 
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değerlendirmenin mevcut olduğunu göstermektedir Bacha (2002). Bacha göre Yazılı 

Anlatım’daki başarısızlıklardan bir tanesinin de bu olduğunu, değerlendirmede bir 

tekbiçimselciliğin (standardizasyonun) olması gerektiğini, öğrencinin, öğretmenin ve 

programın kendisinden istediği ölçütleri bilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yazar, 

Kuveyt Üniversitesinde yapılan bir araştırmada öğretmenlerin %60’nın öğrencileri 

yetersiz gördüklerini ama aynı öğrencilerin de kendilerini yazmada çok yeterli 

gördüklerini belirterek bir çelişkiye dikkat çekmektedir. Öğrenci yetersiz ama o 

bunun farkında değil. Bunun için yazar beklenen hedeflerin ve istenen ölçütlerin 

öğrenciler tarafından bilinmesini önermektedir. Fakat bundan önce öğretmenin, 

kompozisyon dersindeki amacını net ortaya koymalıdır. Öğrencilerin ne öğrenmesini 

istiyoruz? Hangi hedef davranışları göstermelerini bekliyoruz? Örneğin betimleyici 

kompozisyon türünü verdik, burada öğrencinin hangi bilgileri öğrenmesini ve bunları 

hangi davranışlar olarak bize yansıtmasını istiyoruz? Boardman ve Frydenberg 

(2002)’e göre “Yazma sürecinde öğrencinin, öğretmenin bir kompozisyondan ne 

istediğini bilmesi öğrenci için en önemli basamaktır. Böylece öğrenci neyi göz 

önünde tutarak yazacağını bilir”. Hossini (1998: 225)’ ye göre de kompozisyonun 

nasıl ve hangi açılardan değerlendirileceğinin öğrenci tarafından bilinmesi onun 

eksiklerini tamamlamasına ve bu doğrultuda yazmasına yardımcı olacaktır. 

“Öğrencilerin yazdıkları kompozisyon kağıtlarının onların neye gereksinim 

duyduklarının da bir göstergesidir. Bu yazma sürecinin tanınmasını sağlayacak ve 

bize neyi nasıl öğreteceğimizin güzel bir kanıtı olacaktır”, diyerek son zamanlarda 

bilimsel araştırmaların yazma davranışlarına yöneldiğini ve yazma sürecini 

aydınlatmaya çalıştıklarını kaydetmektedir. 

Öğrenciye verilecek olan kompozisyon değerlendirme ölçütlerinin somut 

olması gerekmektedir. Burada şu soru akla gelmektedir: Neye göre ölçüt veya hangi 

ölçütler? 1895’lerde başlayıp 1960’lı yıllara kadar Latince ve Yunanca öğretim 

yöntemlerinin etkisiyle kompozisyon kağıtları ciddi yazılar gibi 

değerlendirilmekteydi. 1970’lerde ezbere dayalı bu yöntem, ekonomik, sosyolojik ve 

psikolojik açıdan eleştirilmiş, bu değerlendirme ve öğretim metodunun yanlışlığı şu 

sözlerle dile getiriliyordu: “Rote learning was the death of Mind.- Ezberci öğrenme 

zekanın körelmesidir” şeklinde nitelendiriliyordu. 1975’lerde  öğrenci kağıtları artık 

içerik olarak incelenmekteydi. Kompozisyon kağıdındaki kırmızı kalemle hataların 
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düzeltilmesi  ise güdülenmeyi olumsuz yönde etkilediği ve yazma dersini öğrenci için 

korkutucu hale getirdiği için eleştirilmiş ve artık bırakılmıştı. “Hataları kırmızı 

kalemle düzeltme bir kırmızı kalem sendromudur ve bundan kaçınılması gerekir” 

(Bartram ve Walton, 1991: 78), (akt. Allen, 2003) .  

Son zamanlarda klasik değerlendirme yöntemlerine karşı, yeni 

değerlendirme yöntemleri arayışı hız kazanmıştır. 

1.8.1. Değerlendirme Yöntemleri   

1.8.1.1 Informal Değerlendirme 

Gözlem, tanıma ve kaydetme yoluyla yapılan bir değerlendirmedir. Bu 

değerlendirme yönteminde öğrenci ile birlikte yakın çalışma gerekmektedir. Öğretim 

programını öğrenci gereksinimlerine ve öğrenme hedeflerine göre düzenlemek 

esastır. Değerlendirme bilginin göstergesi değil de, bir sosyal süreç olarak kabul 

edilmektedir. Öğrenci, değerlendirme ile ilgili ortamda konuşur, dinler, tartışır.  

1.8.1.2. Portföy (Portfolio) Değerlendirmesi 

Bu değerlendirme hem formal hem de informal  değerlendirmeyi kapsar. 

Portföy öğrencilerle ilgili her türlü bilginin saklandığı ve değerlendirildiği bir dosya 

veya evrak çantasıdır. Portföy, türlerine, şekillerine, boyutlarına ve amaçlarına, göre 

farklılık gösterir. Öğrencinin öğretimde ne kadar ilerlediğini gösteren ve sürekli 

değerlendiren portföyler,  öğrencilerin belli bir konudaki bilgi, beceri ve tutumlarını 

gösteren yazıların düzenli ve sistematik olarak bir dosyada toplanmasıdır. Öğrenciler 

her hafta bir kompozisyon yazarlar ve öğretmen her kağıtta gerekli önerileri ve 

düzeltmeleri yapar. Öğretmen portföydeki son taslağı inceleyip not vermeden 

kompozisyonun düzeltilmesi için gerekli önerilerde bulunur. Bu son önerilere göre 

öğrenciler en iyi örneği alıp iyi bir kompozisyonun özelliklerini anlatan kısa 

açıklamalar yazarlar. Bu açıklamalar aynı zamanda öğrencilerin dönem boyunca 

kompozisyonu değerlendirmek için bir ölçüt geliştirdiklerinin de kanıtıdır. En 

sonunda Portföy çalışmasında öğrenciler yazdıkları bir çok yazının içinden en 

iyilerini seçerek öğretmene verirler. Wyk (2001), öğrencilerden neden bunu 
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seçtiklerinin nedenlerini de yazmalarını isteyerek farklı bir yöntem uygulamıştır. 

Wyk’e göre bu yaklaşım öğrencilerin becerilerinin farkında olması ve becerilerin 

değerlendirmesini kapsadığı için yazma derslerinin değerlendirilmesinde olumlu 

katkılar sağlamaktadır. 

Pek çok çalışma  portföy değerlendirmesinin kısa bir sürede öğrenci düzeyi 

konusunda bilgi verdiği için öğretmenler tarafından kullanılmasını tavsiye etmekte ve 

söz konusu araştırmalar portföyün olumlu sonuçlarından söz etmektedir (Bishop 

1996; Rafferty ve Leinenbach 1996; Stix 2000). Graves (1999), portföy 

değerlendirmesinde öğrencinin zayıf ve güçlü yönleri konusunda da öğretmenin 

kolaylıkla bilgi sahibi olabileceğini kaydetmektedir.  

Wyk (agy.), portföyde kuralların konmaması gerektiğini bunun yerine 

öğrencilerin yaratıcılığının ve seçiminin ön planda tutulması gerektiğini belirtmiştir. 

Öğretmen, verilen son kağıtları değerlendirip bireysel olarak öğrencilerle dönem 

sonunda onlara not vererek iade eder. Bu, adeta tüm dönemin bir bilançosudur. 

Dönem sonundaki görüşmede hatalar öğrenciye sözlü anlatılır. Bu tür bir dinamik 

görüşmeyi ve karşılıklı iletişimi pek çok bilim adamı önermektedir,  Murray (1982); 

Zamel (1996); Wyk (2001); Spack (1996). Song  ve August (2002) pörtföyün yazma 

dersinde ileri düzeydeki öğrenciler üzerine olan etkilerini araştıran karşılaştırmalı 

nitel bir araştırma yapmışlardır. Deney ve kontrol gruplu çalışmada, katılımcılardan 

deney grubu yıl sonundaki yazma sınavında geçenlerin yüzdesi kontrol 

grubundakinden daha yüksek çıkmıştır. Araştırmanın sonunda, pörtföyün ikinci dil 

olarak İngilizce öğretiminde uygun bir alternatif değerlendirme yöntemi olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Portföyler hem sınıf içinde öğrenciyi 

değerlendirme açısından hem de veli toplantılarında velilerin çocuklarının gelişimini 

görmeleri açısından yararlıdır. 

1.8.1.3. Formal Değerlendirme 

1.8.1.4. Holistic (Bütüncül) Değerlendirme 

Okuyucuda bıraktığı genel izlenime göre değerlendirme yapan bütüncül 

değerlendirme ayrıntılı bir geri bildirim vermemektedir. Bu tür bir değerlendirme çok 
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kısa zaman almaktadır. Okunacak kompozisyon kağıtlarının çok olması durumunda 

bu yöntem kullanılabilir. Bu değerlendirmede, kağıtlar okunurken ayrıntılar göz ardı 

edilir. Genel olarak kompozisyonun vermek istediği ve okuyucuda hissettirdiği mesaj 

dikkate alınarak değerlendirmeye gidilir. Bütüncül değerlendirmede yine kültürel ve 

bireysel etmenler yazma sürecine taşındığı için öznel yargılar değerlendirmeyi etkiler. 

Bu da çok boyutlu yazma yeteneğinin tek bir sayısal veriye dönüşmesi demektir. 

Bütüncül değerlendirme, yazmanın çok boyutlu yönlerini gözardı ederek aslında 

öğrencilerin yazmadaki güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmayı engellemektedir. 

Ayrıca her ne kadar kompozisyonun özünü değerlendirme amacı taşısa da 

kompozisyona daha dar bir bakış açısı getirmektedir. Ölçütler geliştirerek, 

değerlendirmeci sayısının artırılması bütüncül değerlendirmeye daha çok nesnellik 

kazandırabilir. 

1.8.1.5. Metin Özellikli Değerlendirme : Primary Trait Scoring (Genre 

approach) 

Yazım türlerine göre yapılan sınıflama değerlendirmesidir. Yazım türüne 

göre değerlendirme ölçütleri değişmektedir. Örneğin açıklayıcı (expository) ve 

betimleyici (descriptive) kompozisyonlarında bulunması gereken özelliklere göre 

değerlendirme yapılır ve açımlamaya (elaboration) önem verilir. 

1.8.1.6. Analitik (Analytic scoring) Değerlendirme 

Dilin tüm öğelerini içeren bir değerlendirme yöntemidir. Kompozisyonun 

niteliğini farklı boyutlarda değerlendirmektedir. Kompozisyon yazan öğrencinin 

bireysel olarak güçlü ve zayıf yönleri olduğu düşüncesine dayalı bir yaklaşım 

sergilemektedir. Diğer Yazılı Anlatım değerlendirme yöntemlerinden daha nesnel 

olduğu kabul edilmektedir. Yazmanın her ulamı (category), dilbilgisi, düşüncelerin 

düzenlenmesi, giriş gelişme sonuç, imla, noktalama, ayrıntılar, destekleyici örnekler, 

başlık seçimi, kağıt yapısı v.b. gibi konular ölçüt olarak alınmaktadır. Bu ulamların 

her biri öğrencinin konumu, becerisi, bilişsel düzeyi düşünülerek uygulanmalıdır. Her 

ulam kendi içinde en yüksekten en düşüğe doğru bir değerlendirmeyi içerir. 

Araştırmalar yine analitik değerlendirmenin güvenirliğinin bütüncül 

değerlendirmeninkinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur, (Huot, 1990), (akt. 
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www.nces.ed.gov). Yine araştırmalar, değerlendirme ölçütlerinin hazırlanmasının ve 

değerlendirmenin de uzun zaman almasını ve yazıyı küçük birimlere ayırarak 

kompozisyonun bütün olarak algılanmasını engellediğini belirterek bunu analitik 

değerlendirmenin dezavantajı olarak kabul etmektedirler. 

Son zamanlarda değerlendirme boyutunda, öğretmenin kompozisyona 

verdiği geri bildirimde farklı yaklaşımlar gözlenmektedir. Öğretmen tarafından 

verilen bireysel dönüt, sınıfa genel dönüt, sınıf dışı dönüt ve akran tarafndan verilen  

dönüt öğretmenlerin  en çok kullandığı dönüt biçimleridir. 

1.8.2 Dönüt (Feedback) 

1.8.2.1 Öğretmen tarafından verilen dönüt   

Öğretmenin verdiği dönütün ikinci dil üzerindeki etkisi üzerine yapılan 

araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bazı çalışmalar geri bildirimin 

öğrenci üzerine hiçbir etkisi olmadığını aksine onu ürküttüğünü ortaya koyarken 

(Fazio, 2001; Zamel, 1996), bazı araştırmalar, öğretmenden geri bildirim alan 

öğrencilerin yazma becerilerinde zamanla gelişme olduğunu ortaya koymaktadır. 

(Ferries, 1999a; Truscott, 1996a 1999b) (akt. Ferries, Roberts, 2001), Bacha (2002). 

Chandler (2003) ‘ün araştırmasında, öğrenciler, kompozisyon kağıtları öğretmen 

tarafından düzeltildiğinde daha kolay öğrendiklerini belirtmişlerdir.  öğretmenin 

kompozisyon kağıtlarını düzeltmesini öğrenciler daha kolay ve öğrenilebilir 

bulmuşlardır 

1.8.2.2. Akran tarafından verilen dönüt 

Kompozisyonu değerlendirecek öğrencilerin geri besleme konusunda 

eğitilmesi gerekmektedir. Akran değerlendirmesinde birbirinden farklı sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. Örneğin, Chaudron (1984), (akt. Stanley 1996), öğdeüker 

değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi arasında hiçbir fark olmadığını ama 

Partridge (1981)’in yaptığı araştırmada öğretmenin verdiği dönütün öğrencininkinden 

daha yararlı olduğunu (akt. Stanley agy.) ortaya koymuştur. McMahan (1986), 

öğrencilerin birbirlerinin kağıtlarını incelemesinin öğretmen merkezli sınıftan öğrenci 



 

 

96 

merkezli çalışmaya geçişin bir ürünü olduğunu ve bu değerlendirme şeklinin 

öğretmenin kağıtları okumasından daha yararlı olduğunu çünkü arkadaşlarının 

okuyacağını düşünerek öğrencilerin daha dikkatli kompozisyon yazdıklarını ve 

arkadaşlarının düşüncesine daha çok önem verdiklerini ortaya koymuştur. 

Öğrencilerin dışındaki okuyucuları yapay dinleyici olarak tanımlayan McMahan, 

sıınıfça veya öğretmen tarafından hazırlanan bir değerlendirme ölçütünün öğrencilere 

verilmesinin yazmayı olumlu yönde geliştirdiğini belirtmektedir. Yazar, aynı 

çalışmasında öğretmeni yazma dersinde sadece dersin başlangıcında yapılanları 

kontrol ederek gerekli önerileri veya karşılaşılan sorunları çözmeye yardımcı olacak 

bir danışman olarak görmekte ve bu süreci öğrenci açısından iyi bir güdüleyici olarak 

kabul etmektedir. Stanley (1996: 91) de anadil ve ikinci dilde yazma derslerinde 

öğrencilerin birbirlerinin kağıtlarını değerlendirmelerinin öğrencideki kaygıyı 

azalttığını, okuyucuyu daha çok dikkate almayı öğrettiğini ve yazmaya akıcılık 

getirdiğini belirtmektedir. Ona göre, öğrenciler kendilerini daha rahat hissetmekte ve 

kompozisyon kağıtlarında daha yapıcı düzeltmeler yapmaktadırlar. Fran (1995)’a 

göre dönüt verilen öğrencinin yeniden yazmayı, yeniden düşünmeden çok kozmetik 

bir değişim olarak görmektedir.  

1.8.2.3. Sınıfça yapılan hatalar üzerine sınıfa dönüt verme (in class) 

Eğer kompozisyon kağıtlarında genel hatalar çoksa bunların sınıf ortamına 

getirilerek tartışılması ve doğruların anlatılmasına yönelik bir dönüt biçimidir. 

Araştırmalar, kompozisyon kağıtlarında yapılan en fazla iki veya üç  önemli sorun 

üzerinde durulması ve somut tavsiyelerle bu sorunların giderilmesini önermektedir. 

Öğretmen, öğrencilerin birbirlerinin kompozisyon kağıtların bölüm bölüm 

incelemelerini ve gördükleri hatalar üzerine yoğunlaşmalarını önermektedir. 

Mangelsdorf (1992), sınıf içinde yapılan değerlendirmelerin öğrencilerin birbirlerinin 

yazılarını olumlu yönde düzelttiğini ama kendi yaptığı araştırmada öğrencilerin 

iletişimin anlam boyutundan çok biçime önem verdiklerini saptamıştır. 
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1.8.2.4. Sınıf Dışı Değerlendirme (out of class) 

Öğrenci, öğretmen tarafından belirlenen ölçütlere göre hazırlanan 

değerlendirme formuna bakarak kendi kompozisyon kağıdındaki hataları veya eksik 

yönleri saptamaya çalışır. Yine de öğretmenin bununla ilgili olarak sınıfta bir iki 

örnek yapması önerilmektedir. 

1.9. Öğrenme Stratejileri 

Bir zamanlar çok cimri bir fabrikatör varmış. Çok büyük olan fabrikada, 

işçilerinin çok iyi çalıştığından emin olmak için onları sürekli seyreder ve bundan 

büyük bir zevk alırmış. Bu durum işçileri çok rahatsız edermiş. Günlerden bir gün 

patron işçilerini izlerken, bir adamın oturup kahve içtiğini görmüş. İşçilerini bu 

durumda görmekten nefret eden adam, içeri girip yarım saat sonra tekrar döndüğünde 

adamın hala oturmakta olduğunu görmüş. Bunun üzerine çılgına dönen patron, 

adamın yanına gider ve “Haftada ne kadar alıyorsun?” diye sorar. İki yüz dolar 

cevabını alan patron hemen elini cebine atar ve iki yüz doları çıkarır adama uzatır ve 

“bir daha seni burada görmek istemiyorum” der. Adam gittikten sonra patron başka 

bir işçiye “ Yahu bu adam hangi işi yapıyordu burada? Diye sorar, Adam, “O burada 

çalışmıyordu sadece buradaki çöpleri almak için gelen biriydi efendim” der (Forum: 

Christison, 1990). 

Bu hikayeden şu sonuca varmak istiyoruz; çoğumuz Yazılı Anlatım dersini 

sıkıcı bulur ve anlatacak çok şeyimizin olmadığı bir ders olduğunu düşünürüz ve bu 

dersi hep başkalarının almasını isteriz. Çünkü bu derste hem öğrenci hem de 

öğretmen sıkılır hatta bazıları için boş zamanı doldurmak için yapılan sınıf içi bir 

etkinliktir. Oysa verdiğimiz bu kararlar çoğu zaman bizi yanıltır ve sonuçları da tabii  

ki yanlış olur. Çünkü sistemde belirlenen izlenceleri takip etmek zorunda kalan 

öğretmen yeni yöntem ve teknikleri kendi başına uygulayamaz konumdadır. Yöntem 

ve teknikleri bilmeden bir dersi uygulamak öğretmen ve öğrenci açısından çok zordur 

ve yukarıdaki hikaye gibi peşin ön yargılara götürür ve öğrencinin o dersten 

soğumasına neden olur. 
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Dil becerilerinden okuma ve yazma becerilerinin öğrenilmesi gerekmektedir 

çünkü hiç kimse doğuştan sezgisel olarak nasıl yazacağını ve okuyacağını bilerek 

doğmaz. Bu nedenle yazma öğretimi uygun hedefler doğrultusunda ve doğru öğretim 

yöntemleriyle öğretilmelidir. Her öğrencinin ve öğretmenin öğrenirken ve öğretirken, 

bilerek veya bilmeyerek  kullandığı stratejiler vardır. Bu stratejileri ön plana çıkarmak 

ve öğrencinin farkına varmasını sağlamak eğtimin önemli hedeflerinden biridir. Bu, 

uygun öğretim yöntemini en etkili bir şekilde uygulayabilmek için gereklidir. Çünkü 

strateji daha etkili ve verimli öğrenmeyi sağlamak ve geliştirmek amacıyla kullanılır.  

Dil öğreniminde strateji, bir işe yönelik örgütlenmiş bir yaklaşımdır. 

Öğrencinin öğrenme işiyle baş etmesine, dil becerilerini öğrenmesine ve 

geliştirmesine, problem çözme becerisine yardımcı olan bir yöntem, plan, araç, 

teknik, beceri veya davranış olarak adlandırılabilir.  

Yabancı dil öğrenme stratejileri öğrencinin ikinci dili kavramak, 

“içselleştirmek” (Oxford 1994) ve kullanmak için  sık kullandığı, eylem veya 

davranış olarak adlandırılabilir. Araştırmalar ikinci dil öğrenme stratejilerinin dil 

öğrenmedeki etkililiği üzerine olumlu sonuçlar elde etmiştir. Oxford (1994), dilde 

başarılı olan öğrencilerin öğrenme stratejilerini planlı ve düzenli bir biçimde 

kullandıklarını ortaya koymuş ve  bu konuda yapılan olumlu çalışmaları  şöyle 

özetlemiştir: 

Dil öğrenme stratejilerinin düzenli kullanımı, dil edinimi ve başarısında ve 

özel beceri alanı edinmede olumlu yönde rol oynamaktadır (Thompson 1999; Rubin, 

1984; Oxford 1994).  

Başarılı dil öğrencileri dilin gerektirdiği becerileri edinmek için, çok 

düzenli bir şekilde stratejiyi güçlü bir araç olarak kullanırlar (Chamot & 

Kupper, 1989, akt. Oxford  1994). Bu öğrenciler kesinlikle yaptıkları işin 

farkındalar ve hangi stratejileri niçin kullandıklarını çok rahat bir şekilde 

anlatabilirler” (O'Malley & Chamot, 1990, akt.Oxford 1994).  

Yazarın da belirttiği gibi stratejik öğrenmenin önemli bir özelliği de 

öğrenmede farkındalığı sağlamasıdır. O'Malley ve Chamot (1990), (akt. Oxford 1994) 
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ise bilişsel (aktarmak, çözümlemek) ve üstbilişsel (planlama ve düzenleme) 

stratejilerin genellikle birlikte kullanıldıklarını ve birbirini destekleyici rol oynadığını 

belirterek bu tür bir strateji birleşiminin tek stratejiden çok daha etkili olduğunu 

vurgulamaktadırlar. 

Yabancı dil ile ilgili araştırmalarda, etkili sosyal ve duyuşsal stratejilere çok 

az rastlanmaktadır bunun nedeni de yabancı dil araştırmacılarının bu stratejilerle ilgili 

davranışları çok sık araştırmama olarak gösterilmektedir (Oxford, 1990b;akt. Oxford 

1994).  

Öğrenme stratejilerinin öğrencinin öğrenme performansını geliştirdiği ve 

artırdığı yapılan çalışma ve araştırmalarla ortaya konmuştur. Örneğin soru çözmede, 

test çözme stratejisini kullanan sınıflarda başarının yükseldiği tespit edilmiştir 

(Hughes&Schumaker, 1991). Yine kompozisyon derslerinde yazma stratejilerinin 

kullanılması da aynı sonucu ortaya çıkarmıştır, (Allen 2003, Rico 1993, 1976, 

Wheeler 2002). 

Harnishfeger ve Bjorklund, (1990:18) stratejiyi “sorunları çözmek amacıyla 

yapılan kasıtlı zihinsel süreçlerin işlemesi” olarak nitelendirmektedirler  (akt. Nida ve 

Lange,1995). 

O'Malley & Chamot, (1990). (akt. Oxford (1994) “stratejiler hem yazılı hem 

de sözlü iletişim becerisini geliştiren, kişinin tek başına etkin bir şekilde 

kullanabildiği araçlardır. Araştırmalar, bu stratejilerin bilinçli ve düzenli olarak 

kullanımının dil başarısıyla ve yeteneğiyle ilişkili olduğunu göstermektedir”. 

 Danoff-Friedlander birkaç ders, yazma stratejisi uygulayarak öğrettikleri 

yazma derslerinde öğrencilerin strateji yardımıyla anlatısal metin türünün özelliklerini 

çok iyi hatırladıkları ve bu özellikleri metni oluştururken kullandıkları saptanmıştır 

(akt. Allen, 2003). 

 Farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinin  uygulanmasının önemini ortaya 

koyan çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin, Payne (2001), öğretme- öğrenme sürecinde 

tek ve doğru stratejinin olmadığını ama buna karşılık öğretmenin kişiliğine ve 
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öğrencinin öğrenme stiline en iyi şekilde uyan stratejiler bulmanın önemini 

vurgulamaktadır. Bunlardan bazıları: her öğrencinin eşit haklara sahip olması ve 

tartışmada yer alması için cesaretlendirilmesi gereken olumlu bir sınıf ortamı ve tek 

cevabı olmayan açık uçlu soruların (open-ended questions) sorulmasını gerektiren 

kolaylaştırıcı/tartışmacı stratejiler-(Facilitator/Discussion)- Bu stratejide öğrenciye 

konuşma kadar dinleme becerisinin de öğretilmesi gerekir; öğretmen yalnızca 

kolaylaştırıcı ve yardımcıdır ama tartışmayı devam ettirmek için kontrol edici bir 

konumdadır. Sokratik ve Paideia Seminerleri) yine bu stratejide de tartışma ve 

çalışılan konuların niteliği araştırılır, öğretmen yine kolaylaştırıcı ve seminerin 

organizatörü konumundadır. Bu strateji öğrenci mevcudunun az olduğu sınıflarda ve 

ders saatleri birleştirildiğinde etkilidir, bu stratejide öğrencilere iletişim becerilerinin 

yanısıra, edebi ve görsel bazı konularda analiz teknikleri de  öğretilir. Gruplar halinde 

gerçek sorunlar üzerinde çalışan etkin öğrenme ve soruna dayalı öğrenme stratejileri, 

yine küçük gruplar halinde çalışmayı, sorumluluk ve grup içi rol almayı gerektiren 

işbirlikli öğrenme stratejisi bunlardan bazılarıdır. 

Öğrenmeyi öğrenmek dil öğrenme stratejilerinde odak noktasıdır. Pek çok 

araştırmada öğrenme stratejilerinin uygulandığı sınıflarda başarı düzeyinin, 

geleneksel öğrenmenin yapıldığı sınıflardan daha yüksek olduğu, ve öğrenme 

stratejilerinin öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynadığı 

ortaya konmuştur (Raimes 1992; Doyle 1986; Rico 2000; Allen 2003). 

Tüm dil becerilerini öğrenmede olduğu gibi yazma dersinin de daha iyi 

öğretilmesi için değişik yazma ve yazmaöncesi stratejileri geliştirilmiştir. Smith 

(2003), yazma öncesi stratejilerini kullanan öğrencilerin mutlaka yazacak konular ve 

bir kompozisyon için gerekli fikirler bulduğunu çünkü bu tür stratejilerin amacının 

yazma sürecini kolayca başlatmak olduğunu kaydetmektedir. 

 İyi kompozisyon tesadüfen oluşmaz, İyi bir kompozisyon yazarı, iyi 

yazabilmek ve yazdığını kontrol edebilmek için zihinsel süreçleri kullanır. Bunlara 

zihinsel süreç yazma stratejileri adı verilir ve bunlar öğrenci başarısında önemli bir 

rol oynar. “Yazma öncesi stratejileri, düşünme yolları üzerinde odaklaşan 

stratejilerdir”  Collins, (1999).  
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Yazma stratejileri uygulandığında öğrencilerin bağımsız davranmaya yönelik 

cesaretlendiği ve kendilerine güven duydukları saptanmıştır (Allen, 2003). Aynı 

çalışmada yazar, sınırlı zamanda kompozisyon yazabilmek için yazma öncesi ve 

sonrası çeşitli stratejiler geliştirmenin ve bu stratejilerden düşünceleri üretme ve 

düzenleme stratejilerini kullanmanın önemini vurgulamaktadır. Burada stratejik 

öğrenmenin önemi ortaya çıkmaktadır.  

1.9.1. Bilişsel (Cognitive ) Stratejiler 

Bilişsel stratejiler genel olarak beynin bilgiyi en  verimli şekilde nasıl 

algıladığı ve beynin bu bilgiyi nasıl düzenlediği ile ilgili uygulamalardır. Bilişsel 

stratejiler bireyin öğrenirken kullandığı kendine özgü yollardır. Bir bilgiyi anlamak, 

bir sorunu çözmek için kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bilişsel stratejik 

öğrenmelerdir. 

 

1.9.2. Bilişüstü (Metacognitive)Stratejiler 

Bilişüstü (metacognition) kısaca düşünmeyi düşünmektir. Üstbilişsel 

düşünen öğrenciler ne yapacağını bilmediğinin farkındadır ve ne yapması gerektiğini 

bilirler, bir başka deyişle  bilmediklerinde, neye gereksinimleri olacağını ortaya 

çıkaran stratejilerdir. Bilişüstü stratejiler kişinin düşünme sürecini harekete geçirir ve 

hızlandırır, daha derin öğrenme ve gelişmiş bir performans ortaya çıkarır. Anderson 

(2002)’ nın yaptığı bir çalışmada Bilişsel süreci anlama ve kontrol etme, yabancı dil 

öğretmenin sınıfta öğreteceği en temel beceri olduğunu, ve bu beceriyi öğrenen 

öğrencinin ikinci dil öğrenmede karşılaştığı sorunların üstesinden daha rahat 

gelebildiği ortaya çıkarılmıştır.  

Devine, Railey, Boshoff (1993) üstbilişin ve bilişsel modellerin yazma 

sürecine olan etkilerini araştıran çalışmasında zihinsel modellerin yazma üzerine 

etkisi olduğunu, anadilde ve ikinci dilde yazan öğrencilerin farklı zihinsel modelleri 

olduğunu  ve kompozisyon yazarken bu farklı zihinsel modelleri kullandıklarını 

ortaya çıkarmıştır.  
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Yabancı dil sınıflarında öğretmen öğrencinin dikkatini sadece dil öğrenmeye 

çekmez fakat aynı zamanda öğrenciyi dil öğrenme sürecinde, daha güçlü dil becerileri 

geliştirmek için neler olup bittiğini düşündürmeye de yönlendirir. 

Üstbiliş farklı düşünme ve yansıma süreçlerini içerir bunlar: 

1. Öğrenmeyi hazırlama ve planlama,Öğrenmenin hedefine ulaşmak için 

öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu, neyi nasıl başarması gerektiğini 

düşünmesidir.   

2. Öğrenme stratejilerini seçme ve onları kullanma, öğrenme ortamına ve 

çeşidine en uygun stratejinin seçilmesidir. Bilişüstü öğretim etkili bir 

öğrenme için hangi  stratejilerin ne zaman kullanılması gerektiğini de 

öğrenciye öğretir. 

3. Strateji kullanımını izleme,stratejilerini seçen ve onu uygulamaya 

başlayan öğrenciler belirli aralıklarla hala aynı stratejiyi kullanıp 

kullanmadıklarını, bunun sonucunda etkili bir öğrenmenin oluşup 

oluşmadığını sorgulamak durumundadırlar.   

4. Strateji kullanımını ve öğrenmeyi değerlendirmek, Öğrencinin 

öğrenmenin etkili olup olmadığını kontrol etmesidir. Uygulanan 

stratejinin değerlendirmesini yapmak için öğrencinin şu sorulara cevap 

vermesi sağlanmalıdır:  

• Neyi başarmaya çalışıyorum? 

• Hangi stratejileri kullanıyorum? 

• Bu stratejileri ne kadar etkili kullanıyorum? 

• Ben kendim ne yapabilirim?  

Bu sorulara verilen cevap bilişüstü stratejilerin tüm yönlerini kapsamakta ve 

öğrencinin, öğrenmenin tüm yönlerini yansıtmasına yardımcı olmaktadır. 

“Öğretmenlerin, öğrencilerine bu beş alanı kapsayan stratejiler seçmesi gereklidir” 

Anderson (2002). 

Bilişüstü ve bilişsel stratejiler arasındaki farkı Graham (1997:42-43) şöyle 

açıklamaktadır: “üstbiliş stratejileri öğrencinin öğrenme işini planlamasına, kontrol 
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etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle kişinin kendi 

stratejisini seçmesi ve onu değerlendirmesi bu stratejinin en önemli özelliğidir. Son 

zamanlarda eğitimin her alanında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde ve dört bileşik 

beceriyi (okuma, konuşma, dinleme ve yazma) geliştirme de stratejik öğrenme ve 

bilişüstü öğrenme stratejileri önem kazanmış ve araştırmacıların, psikologların, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu stratejik öğrenme 

modellerinin bazıları yaratıcı kuramlara dayanan stratejilerdir. Bunlardan biri uzun 

zamandan bu yana üzerinde önemle durulan  yazmaöncesi stratejileridir. 

1.9.3. Yazma Öncesi Stratejileri 

Yazma öncesi nedir? Bu sorunun yanıtını Oluwadia (akt. Abi Samra, 2002) 

şöyle vermektedir:  

Her türlü sözlü, yazılı veya görülüp yaşanan olayların belli bir düzene göre 
planlanması ve öğrencinin düşünme, konuşma, yazma sürecine etkin olarak 
katılması, yazılacak konu üzerinde çalışarak odaklanması, üstbilişsel düşünme ve 
dolayısıyla yazma becerisini güdüleme yazmaöncesi hazırlıktır”. Yazmaöncesinin 
amacı kompozisyonda yer alacak bilgiyi belirleme, bu bilgiyi düzenlenme ve 
yazarın amacını başarmasına katkıda bulunmaktır. Wheeler (2003) de yazma 
öncesi stratejilirin yazma becerisine olan olumlu katkısını ifade etmektedir. 
“Yazma öncesi stratejileri öğrencilerin düşünce üretmelerine yardımcı olmakta ve  
yazma sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. En çok korkulan yazmanın 
başlangıç aşamasını kolaylaştıran etkinliklerdir, (Wheeler, 2003).  

Yazma öncesi stratejileri, düşünmeyi ve düşünceye odaklanmayı sağlar. 

Soyut olan düşünceleri somuta dönüştürür ve yazarın kendi düşüncelerini görmesini 

sağlar. Yazma öncesi stratejileri öğrencinin zihnindeki düşünceleri özgür bırakmasına 

ve böylece onun bilinç altına ulaşmasını ve düşüncelerini açığa çıkarmasını sağlar 

Yeni düşüncelerin yanı sıra varolan düşüncelerin de belli bir yapıya ve düzene 

girmesine yardımcı olur.  

Siege ve ark. (1999), hangi tür metin olursa olsun bir kompozisyona 

başlamanın en verimli ve etkili yolu yazma öncesi stratejilerinden birini kullanmaktır 

diyerek yazmaöncesi stratejilerinin üretici ve etken özelliklerine dikkat çekmişlerdir. 

Siege’e göre yazmaöncesi stratejileri yazmaya başlamak için gerekli olan sözcük, 

düşünce, yön ve amaca başlarken bunların birleştirilmesini sağlamaktadır. 
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Marchisan ve Alber  (2001)  yazma öncesi stratejilerinin öğrenci başarısı, 

güdüsü ve tutumuna olan olumlu etkilerini saptamıştır.  

Judson (2001), yazarın etkin olarak yazma sürecine katılımını sağlayan, onu 

cesaretlendiren, yazacağı konu üzerinde düşünerek ve planlama yaparak yazmanın 

sorumluluğunu almasına katkıda bulunan, bir ön basamak olarak değerlendirmektedir. 

Judson iyi yazarların zamanının % 85’nini yazma öncesi sürece ayırdıklarını ama 

eğitim sürecinde bu aşamanın gözardı edildiğini kaydetmektedir. Yazara göre bu 

aşamada şu soruların sorulması kolaylık sağlayacaktır: 

1) Niçin yazıyorum? (amaç) 

2) Hangi konuda yazacağım?(konu) 

3) Ne anlatacağım? (içerik) 

4) Nasıl anlatacağım? (anlatım biçimi-voice) 

5) Kim için yazıyorum? (dinleyici) 

Hoskisson ve Tompkins (1987), (akt Diaz ve ark. 1995),  yazmaöncesi 

sürecini, yazmaya başlamak için hazır olma süreci olarak nitelendirmekte ve 

öğretmenlerin bu sürece daha fazla odaklanmalarını ve bu sürecin yazmanın temeli 

olarak alınmasını ısrarla vurgulamaktadır. Yazmanın bölümlere ayrılmasını savunan 

bilim adamları Graves (1983), Murray (1984), (akt. Diaz ve ark. 1995) yazma 

dersinin %70’nin yazma öncesi sürece ayrılması gerektiğini belirtmektedirler. Aynı 

çalışmadan elde edilen bulgulara göre yazma öncesi süre, ilköğretim ve ortaöğretim 

için 30 dakika üniversite için 5-10 dakikalık sürenin yazma öncesi için yeterli olduğu 

belirtilmektedir Rico (2000). Bir başka çalışmada ise 

www.pasd.com/PSSA/WRITING/wri40.htm yazmaöncesi sürenin öğrencinin 

yazacağı konu hakkında bilgisinin olup olmadığına göre değişebileceğini 

belirtmektedir. Konu hakkında bilgisi olan öğrenci yazma öncesi aşamaya daha az 

zaman ayıracaktır (agy).  

Flower (1996: 79)’a göre iyi bir yazar fikir üretme sürecini (yazma öncesi 

stratejisi) kullanan yazardır. 

Smith (agy.) iyi bir kompozisyon için izlenmesi gereken aşamaları şöyle 

kaydetmektedir: 
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• Okuyucu kitlesini analiz etme,  

• Yazılacak konuyu seçme, 

• Yazmak için amaç veya neden belirleme, 

• Yazma öncesi  stratejisi kullanma, 

• Düşünceleri düzenleme, 

• Düşünceleri belli bir düzene koyma, 

• yazmaya başlama. 

Beaugrande (1984), (akt. Ruhi, 1997) anlatım bütünlüğünün 

gerçekleştirebilmesi için yazma eylemi öncesi işlemden söz eder. Bunlar konunun ana 

ve destekleyici öğelerinin saptanması, konunun odağının oluşturulması, konuyu 

geliştirecek açıklayıcı öğelerin belirlenmesi, metinde daha önce sözü edilen 

düşüncelerle yeni eklenenler arasındaki bağların kurulmasıdır. 

Hayes & Flower (1980) yazma sürecinin üç farklı aşamadan oluştuğunu 

ifade etmektedir. Bunlar: 

• planlama, 

• planlamayı metne çevirme ve metin oluşturma, 

• yeniden gözden geçirme 

aşamalarını kapsadığını ve bunların içinde en önemlisinin planlama yani yazma 

öncesi aşama olduğunu belirtmektedirler. Yine aynı yazarlar yazma öncesinin de  

1. fikir üretme (generating), 

2. fikirleri düzene koyma (organizing), 

3. amaç belirleme  (goal setting)  

gibi üç aşamadan meydana geldiğini ortaya koymuşlardır. (Bakz. Flower ve Hayes 

şekil. 4) 

McMahan (1986) ise yazılı anlatım derslerinde öğrencilerin yazacak bir 

şeyleri olmadığı için yazma öncesi aşamada yardıma gereksinim duyduklarını, bunun 

öğrencilerin düşünme sürecisini yönlendirdiğini bu nedenle çok önemli olduğunu ve 
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geleneksel sınıflarda öğretmenlerin bunu gözardı ettiğini belirtmektedir. Yazar, 

geleneksel yazma derslerinde verilen cümlelerle adeta öğrencilerin savaştıklarını 

kaydetmektedir. Dalak da buna parallel bir görüş sergilemektedir “Geleneksel yazma 

öğrencinin yaratıcılığını  yok etmektedir” (Dalak, 2000). 

Silva (1993) yazma derslerinde öğrencilerin genel ve yerel  düzeyde hemen 

hemen hiç planlama yapmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Burada genel düzey, konuya 

farklı açılardan bakılması, yerel düzey ise sözdizimsel ve sözcüksel tercihler 

anlamında kullanılmıştır. Yapılan çalışmalardan yazma öncesi bir planlamanın hiç 

yapılmadığı görülmektedir.  

Yazma öncesi stratejilerinin öğrencilere bir çok yararları olduğu yapılan 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu yararlardan bazılarını Bleyaert (2002) şöyle 

sıralamaktadır: 

•  Kaygıyı azaltır.  

• Öğrencinin kendine güvenini artırır. 

•   Öğrencinin daha organizasyonlu olmasını sağlar. 

•  Yazılacak konunun bulunmasını sağlar.  

• Amaç belirleme ve hitap edilecek okuyucu kitlesi belirlemeye 

yardımcı olur. En önemli ve etkili görüş ve düşünceleri bulmaya 

yardımcı olur. 

•  Değişik düşünceleri keşfetmeye ve bu düşünceler arasında bağlantı 

kurmaya yardımcı olur. 

•  Öğrencilerin kendi seçtikleri konuları yazmalarını sağlar.  

• Başlığın ve giriş paragrafının daha nitelikli olmasına yardımcı olur.  

• Öğrencilerin sınıf ortamına taşıdıkları olumsuz tutuma olumlu yönde 

katkıda bulunur. 

(http://www.utexas.edu/student/lsc/handouts/1234.html.) 

Aynı çalışmada yazma öncesi çalışmalarla ilgili olarak aşağıdaki önerilerin 

göz önünde tutulması gerektiğini belirtmektedir: “Yazma öncesi hazırlık 

kompozisyon yazmada önemli bir aşamadır. Çünkü yazma öncesi yapılan alıştırma, 
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kompozisyonun anahtar sözcüklerini, anlamını, yazınızın yapısını anlamanıza ve 

geliştirmenize ve tabii ki yazma korkusunu yenmenize yardımcı olacaktır”. 

Görüldüğü gibi yapılan tüm uygulamalarda ve araştırmalarda yazı yazmaya 

başlamadan önce yapılacak bir hazırlık aşaması önerilmekte ve bunun yararları ortaya 

konmaktadır. Özellikle http://www.utexas.edu/student/lsc... ‘de yapılan bir çalışmada 

ortaya çıkan ve yazılı anlatım öncesi hazırlığın öğrencideki yazma korkusunu 

yenmesine yardımcı olduğunun vurgulanması çalışmamızın tutum boyutu açısından 

çok çarpıcıdır.  

Lewis  (1997) Japonya’da lise öğrencileri üzerinde uyguladığı yazma öncesi 

stratejilerinin öğrenciyi  ilk etapta dilbilgisi ve imlaya yöneltmek yerine-ki bunlar 

daha sonraki aşamalarda oluşacaktır- daha çok akıcılığa önem vermeye yönelttiğini 

kaydetmiştir.   

Alanyazından da anlaşılacağı üzere yazma öncesi hazırlık kompozisyon 

yazma için vazgeçilmez bir aşamadır. Yazmanın her aşaması hiç kuşkusuz ayrı 

öneme sahiptir ama biz kompozisyona bir giriş niteliği taşımasından dolayı başlangıç 

olarak yazma öncesi bir hazırlığın birinci derecede önemli olduğu düşüncesinden 

hareketle yazma öncesi stratejilerine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu 

konuda yapılan çalışmalar bu düşüncemizi destekler boyuttadır. Emig (1970), Miscel 

(1974), Stalard (1974) (akt. Spack 1996), Rico (1976), (2000) Richards (2002) 

tarafından yapılan durum çalışmalarında öğrencilerin yazmaya başlamadan önce konu 

üzerinde düşünmek ve özümseyebilmek için zamana ve çalışmaya gereksinim 

duyduklarını saptamışlardır. 

Yazma öncesi planlama, yazma işinin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada 
uygulanacak birçok strateji vardır. Bunların içinde en yaygın olarak kullanılan, 
zihin haritalama olarak da adlandırılan kümeleme yazma öncesi stratejisidir. 
Öğrenciler genellikle düşüncelerini görsel olarak kâğıt üzerinde gördüklerinde 
daha iyi yazarlar. İşte kümeleme stratejisi görsel bir öngütleyici görevi 
yapmaktadır. Böylece öğrenci yazmaya daha istekli başlamaktadır (Richards 
(2002). 

 

Richards’ın bu tanımından yola çıkarak yazma öncesi stratejilerinin görsellik ve 

önörgütleyicilik özelliği olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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 http://www.bv229.k12.ks.us/commarts/11-12th-REVISED.pdf (erişim 

tarihi:03.06.2005) çalışmada kümeleme stratejisinin bilişsel alana olan katkısı ve 

stratejinin öğrenci üzerindeki olumlu etkisinden söz etmektedir. 

7 ve 8. sınıflardan 58 öğrenci ile yapılan bir çalışmada bireysel gelişim (self-

regulated strategy development) stratejisi uygulanmıştır. Sonuçlar bu stratejiyi alan 

öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerden daha uzun kompozisyon yazdıklarını 

ve daha üst düzey sözcük kullandıklarını ve kompozisyonun niteliğinin çok daha iyi 

olduğunu bu nedenle de deney grubunun diğer gruptan daha yüksek not aldığını 

ortaya koymuştur. http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/... 

Cleland (1986) yaptığı doktora çalışmasında yazma becerisinin tekrarlama 

isteyen bir süreç olmasından dolayı mutlaka yazmaöncesi stratejilerini kullanmak 

gerektiğini belirtmektedir. Cleland,  yazma sorunu olan öğrencilerin mutlaka bu 

stratejilerden birini kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Yazma sorunu olan 

öğrenciler için bu tekrarlamalı aşamaların önemli olduğu çünkü son zamanlarda 

yazma ile ilgili araştırma yapan bilim adamları bireysel kompozisyonlara ve bireysel 

durumlara daha çok önem verilmesi gerektiği anlayışını benimsemişlerdir. Böyle bir 

yaklaşımın kompozisyon kuram ve yaklaşımlarına da önemli katkıda bulunacağına 

inanılmaktadır. Cleland, doktora tez çalışmasında düşüncelerin diyagramatik 

düzenleme yöntemi olan  kümeleme stratejisinin  öğrenme güçlüğü çeken ortaokul 

öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkinliğini araştırmış ve paragraf 

düzeyindeki etkinliklerle 4 haftalık bir öğretim programı uygulamıştır. Kontrol 

gurubuna yazmaöncesi etkinlikleri verilmemiştir. Çalışmada ayrıca tutum ön ve son 

test uygulanarak öğrencilerin yazma dersine karşı olan tutumlarında herhangi bir 

değişimin olup olmadığına da bakılmıştır. Her gün paragraf yazan öğrencilerin 

kompozisyon kâğıtları günlük olarak incelenmiş, eğilimlerinde ve başarılarındaki 

değişiklikler günlük olarak gözlemlenmiştir. Cleland, düşünce üretme, yazma 

gelişimi ve imla kuralları ile noktalama işaretlerinin gelişimine de bakmıştır. 

Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gruplarının hiç birinde gelişme saptanmamıştır. 

İmla kurallarında herhangi bir ilerleme olmadığı gibi yazar bu alana ait puanların 

uygulama sonrasında düştüğünü de belirlemiştir. Bu çalışmada paragrafın niteliği ile 

imla kuralarında arasında olumsuz bir ilgileşim saptanmıştır. Genel toplam puanlar 
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yükselirken imla puanları düşüş göstermekte veya tam tersi olmaktadır. Yazar, bu 

durumu, araştırmanın bireysel açıdan ele alınmasından ve bir durum çalışması 

olmasından ve bu nedenle yeterli öğrenci sayısı (6 öğrenci-detaylı çalışma) 

olmadığından kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Daha geniş örneklem gurubu ile 

yapılacak bir çalışmada bu ilgileşimle ilgili sonuçlara daha net olarak varılabileceği 

önerisinde bulunmuştur. Tutum ve kaygı boyutlarında da her iki grup arasında 

anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Turner  (1987), doktora tezinde yazmaöncesi stratejilerinin sözcük üretme ve 

yazının niceliğine yani daha uzun kompozisyon yazma etkinliğine bakmıştır. 12  

normal ve 12 öğrenme güçlüğü çeken öğrenci ile dört haftalık bir program 

uygulanmış ve kaygı öğesine de bakılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin yazma dersi 

konusunda endişeli, kaygılı ve korkulu olduklarını ve öğrencilerin yazmaöncesi 

stratejilerini kullanmadıkları ortaya koymuştur. Daha sonra deney grubuna 

yazmaöncesi strateji kontrol grubuna da  verilen grupla verilmeyen grup arasında bir 

kıyaslama yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında yazma öncesi stratejisi öğretimi 

verilen grupla almayan grupların puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Aynı çalışma bilgisayar destekli etkinliklerle de tekrarlanmış ve sonuçta herhangi bir 

değişiklik olmamıştır. Çalışma sonunda bu kaygı ve korku öğelerinde bir değişikliğin 

olmadığı kaydedilmiştir. Yazar, sonucun bu şekilde ortaya çıkmasının dersin kısa 

olmasından kaynaklandığını belirtmiştir.  

Cox (1983) doktora tez çalışmasında lise son sınıf öğrencileriyle altı haftalık 

bir çalışma yaparak kümeleme strateji modelinin bu gruptaki öğrencilerin yazma 

becerisine olan etkililigini araştırmıştır. Bozulmamış doğal sınıflarda uygulanan bu 

çalışma deney ve kontrol desenli yapılmıştır. Bulgular, düşünce üretmeye yarayan 

kümeleme stratejisinin, detayları keşfetmede etkili olduğunu ama buna karşılık konu 

ve başlık bulmada etkisiz olduğunu göstermiştir. Çalışmanın alt boyutları olan yazma 

niteliği, odaklayım ve detayların daha ayrıntılı ve girişikliği, kompozisyon düzeni 

anlatım biçimi ( voice) ve nitelik (flavor)  gibi etmenler irdelenmiş, bu alt boyutlar 

11. sınıf öğrencileri üzerinde etkin olmuş fakat yazmanın niteliği ile ilgili olan boyut 

ile yazmaöncesi stratejisi arasında olumlu bir ilgileşim saptanmamıştır. 
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Comer (1985) doktora tez çalışmasında yazmaöncesi stratejileri ve yazma 

becerileri arasındaki ilgileşimi saptamaya çalışmıştır. Dört hafta süresince dokuzuncu 

ve onuncu sınıf öğrencilerine yazmaöncesi stratejisi etkinlikleri verilmiş; ve anlatısal 

metin ile açıklamalı metin tipleri kullanılarak içerik,  cümle oluşumu, okuyucu ve 

kompozisyon düzeni gibi parametreler değerlendirme ölçütü olarak alınmıştır. Deney 

gurubuna yazmaöncesi stratejisine yönelik etkinlikler verilmiş, buna karşılık kontrol 

gurubuna geleneksel yöntem verilmiştir. Her iki grup arasında sontest ölçümlerinde 

anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Yazmaöncesi stratjilerinin  yalnızca içerik 

oluşturma ve içerik yazmaya olumlu katkısı olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmada, kompozisyon yazmanın doğrusal olmadığı, ve düşünce 

üreten etkinliklerin öğrencinin uzun bellekteki bilgilerini yazarken kullanmaya 

yardımcı olduğu düşüncesi de araştırılmaktadır. Bu düşünceyi destekleyen araştırma 

bulgularına rastlanmıştır, örneğin Furneaux (1998) yazma öncesi stratejilerinin 

öğrencinin uzun belleğindeki bilgileri ortaya çıkarmada etkili olduğunu ve bunu 

yaparken de şu soruların daha kolay cevaplandırıldığını belirtmektedir. 

• Bu konuda ne yazabilirim? 

• Amacım nedir? 

• Bu düşüncelerimi okuyucuya anlaşılır bir şekilde nasıl sunabilirim?  

Bleyaert (2002) ve (Abi Samra 2002) yazma öncesinin yazmanın en önemli 

aşamasını oluşturduğunu, yazma öncesi stratejilerinin olumlu sonuç verdiğini ve 

mutlaka yazma derslerinde kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Abi Sarma, bu 

düşüncesinin yanı sıra yazmaöncesi stratejilerinin hem üretim odaklı yazma 

yaklaşımında hem de sürece dayalı yazma yaklaşımında kullanılması gerektiğini ve 

yazmaya başlarken çok etkili olduklarını saptamıştır. Abi Samra’nın bu düşüncesi 

şimdiye kadar sürece dayalı yazma yaklaşımının temel taşı sayılan yazmaöncesi 

hazırlık aşamasının geleneksel yöntemde yani üretim odaklı yazma yaklaşımında da 

kullanılabileciğinin sinyallerini vermektedir. Bu nedenle hangi yazma ve 

yazmaöncesi stratejilerinin kullanıldığına göz atmak yararlı olacaktır. 
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1.9.3.1. Denetimli Yazma Stratejisi  (Controlled Writing)  

Denetimli Yazma Tekniğinde dilbilgisi önemlidir. Bu teknikte, öğrenciler 

önce verilen alıştırmaları yaparlar, daha sonra hazır yazılmış bir paragrafı kopya 

ederek, oradaki cümlelerden gramer alıştırmaları yaparlar; örneğin, olumlu bir 

cümleyi soruya veya olumsuza, geçmiş zamanı, şimdiki zamana, tekili çoğula 

dönüştürürler veya tam tersini yaparlar. Bu teknik, öğrenciyi sınırlamakta, dili salt 

kurallardan oluşan bir sistem olarak görmektedir. Öğrenci profesyonel bir düzeye 

gelene kadar serbest yazmasına izin verilmez. Bu teknikte orijinallik, yaratıcılık ve 

akıcılık hiç önemli değildir (Bolinger &  (1981a). 

1.9.3.2. Paragrafa Dayalı Yazma Stratejisi  (Paragraph-Pettern) 

Paragrafa dayalı teknikte ise öğrenciler kendilerine verilen bir paragrafın  

benzerini yazarlar. Burada paragrafların organizasyonu model olarak alınır. 

Öğrenciler karışık  olarak verilmiş tümceleri bir düzene getirerek, genel ve özel 

anlamlarını bulmaya çalışır, ilgisiz cümleleri çıkarırlar. Bu teknik, farklı kültürlerden 

insanların birbirleriyle iletişim kurarken farklı yolları kullandıklarını savunur. Bu 

nedenle de öğrenci, düşüncelerini çok iyi bir şekilde organize etse bile yine de o dilin 

yazma özelliklerini tekrar incelemek zorundadır. 

 1.9.3.3. Serbest Yazma (Free Writing) 

Yazılı Anlatım tekniklerinden biri olan ve öğrenciyi hiç durmaksızın on 

dakika yazmaya yönlendiren serbest yazma tekniği de öğrencilerin zihinsel sürecini 

fazla zorlamadan öğreten bir yazma tekniğidir. Öğretmen, genellikle sınıfa bir resim, 

bir hikaye veya herhangi bir şekil getirip onu öğrencilere göstererek bununla ilgili 

yazı yazmalarını ister. Serbest yazma tekniğinde öğretmen, öğrencilerin yazmış 

olduğu kompozisyonlarda hataları incelemez, sık sık yazı yazdırır, haftada üç veya 

dört gün bu teknik uygulanır. Bu durum öğretmenin diğer dersleri zaman açısından 

işlemesini engeller. Serbest Yazma tekniğinde öğretmenin her zaman sınıfa görsel bir 

materyal (resim, hikaye, roman, nesne, film) ile gelmesi gerekmektedir; yani önceden 

bir hazırlık yapması zorunludur. Öğretmen, kompozisyon kağıtlarını bir pörtföyde 

(portfolio)  biriktirir ve öğrencinin gelişimini bu dosyadan izler. 
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Bu stratejinin  en önemli özelliği 10 ila 15 dakika arasında hiç durmaksızın 

çok çabuk kompozisyon yazılması ve yazarken dilbilgisi ve anlam düzeyindeki 

hataların kontrol edilmemesidir. Gillspie (2000), serbest yazma stratejisinin bu 

özelliğinden dolayı stratejinin öğrencilerin dilbilgisi, yapı ve noktalama gibi yazma 

öğelerinin üzerinde fazla durmadan yazmalarını sağladığını bu nedenle kaygı öğesini 

de azalttığını kaydetmektedir. Bilim adamları bu stratejiyi ard arda gelen farklı 

düşüncelerden dolayı bir odaklanma olmadığı için eleştirmektedir. 

Serbest yazma tekniğinde 5 ila 15 dakika arasında, anlatılmak istenen konu, 

bir cümle veya sözcük öbeğiyle özetlenerek, düşüncelerin serbest akışı oluşturulur. 

Belirlenen süre içerisinde konuyla ilgili veya ilgisiz akla gelebilecek her şey yazılır. 

Bu tekniğin özelliği hiç ara vermeden yazılmasıdır. Ne yaptım diye asla geriye 

dönülmez veya bitirene kadar tekrarlama yapılmaz. Sürenin sonunda başlangıca 

gidilir, başlangıçta verilen konu özetlenir. Tekrarlama bölümünde ise yazılan 

düşüncelerden konuyla ilgili olanlar seçilir. 

1.9.3.4.Soru Sormaya Dayalı Strateji (Asking questions) 

Araştırmalar bu stratejide iki farklı yöntemden söz etmektedir:  

1.Bu stratejide Kişinin soracağı altı geleneksel soru tipi şöyle belirtilmektedir:  

� Kim? (Olayı kim gerçekleştirdi? Olaydan kim etkilendi?) 

� Ne? (Ne oldu? Bu olayı etkileyen veya tetikleyen ne idi? Bu olayda göz 

önünde bulundurulması gereken etmenler nelerdir?) 

� Ne zaman? Anlatılan olay ne zaman meydana geldi?  Olayın sonucu ne zaman 

açıklanacak? 

� Nerede ? Olay nerede meydana geldi? 

� Niçin?  

� Nasıl?  

2) İkinci yöntem ise soruların daraltılarak daha öznel hale getirilmesi ve konuya dair 

direk sorular sorulmasını kapsamaktadır. 

� Bu konuyu yazabilmem için hangi soruları sormam gerekir? 
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� Konu ile ilgili ne tür bir tartışma veya nedenler yazabilirim? 

� Bu konu hakkında ne biliyorum? Konu ile ilgili örnekler verebilecek miyim? 

� Konu hakkında kişisel düşüncelerim var mı? Varsa neler?  

� Konu hakkında ne biliyorum? (CampusPageshttp://www. farmingdale.edu/... ) 

1.9.3.5. Beyin Fırtınası (Yanal Düşünme) Stratejisi 

Yazılı Anlatım dersinde yazılacak seçenekli konuları listelemek için 

kullanılan bir stratejidir. Verilen konu ile ilgili olarak kısa sürede terimler üretme 

sürecidir. Düşüncelerin serbest olarak oluşması sağlanır ve akla gelen her düşüncenin 

serbestçe gelişmesine izin verilir. Konuyla ilgili düşünceler ve olasılıklar oluşturulur, 

hatta saçma veya komik gelse bile hiçbir düşünce silinmez. Terimler gruplandırılır ve 

konu hakkında yazmaya başlanır. Bu strateji  grup çalışması olarak çok etkilidir, 

gruptan bir kişi üretilen düşünceleri yazar ve tüm grup üyeleri düşünce üretme 

etkinliğine katılır. Kümeleme stratejisi ile ortak benzerliği serbest çağrışım 

yapılmasıdır. 

1.9.3.6. Sorun Çözme Stratejisi (Problem Solving Strategy) 

Çağdaş eğitim ve öğretimin davranışsal düzeydeki en önemli amaçlarından 

birisi de, öğrencilerde problem çözme becerisini geliştirmektir. Bu stratejide yazma, 

bir problem olarak görülür ve buna göre bir yaklaşım sergilenir. Bu stratejide bir 

saatlik kısa bir hikaye veya konu okutulur. Daha sonra, okunan hikayedeki bir soru 

veya bir sorunun çözümü öğrencilerden istenir. Belirlenen soruna ilişkin sorular 

listelenir; bu sorular yanıtlanarak bir kompozisyon oluşturulur. Böyle bir soru- yanıt- 

yöntemi, metin analizini de beraberinde getirdiği için öğrenciler metni çok ayrıntılı 

okumak zorunda kalırlar. 

 

1.9.3.7. Taslak Oluşturma Stratejisi (Outlining Strategy) 

Fulwiler (2002) bu stratejinin düzenlenmiş bir liste olduğunu, öğrenciye 

kompozisyon kağıdının yapısıyla ilgili yine görsel bir resim oluşturduğunu ve 

özellikle araştırmaya yönelik çalışmalarda çok yararlı olduğunu belirtmektedir. 
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Yazar, neden araştırma çalışmalarında yararlı olduğunun nedenini şöyle 

açıklamaktadır: “bu tip çalışmalar çok uzun yazılar olduğu için ayrıntılar zor 

hatırlanır dolayısıyla öğrencinin ayrıntıları hatırlamasına yardımcı olur.” 

Bu stratejide öğrenciler kendi kompozisyonlarının gelişimini görebilirler 

fakat öğrencilerin yaratıcılıklarını kaybettikleri için bilim adamları tarafından 

eleştirilmektedir. “taslak oluşturma stratejisi öğrencinin yaratıcılığını yok etmektedir” 

(Bleyaert 2002). Bu nedenle yazar, öğrencilerin ne yazacaklarından emin olmadığı 

zamanlarda ve yazılan kompozisyonun sav cümlesi (thesis statement) ile çeliştiği 

durumlarda bu stratejinin kullanılmasını önermektedir. Konuları veya maddeleri tam 

bir cümle oluşturmadan ve noktalama işaretlerine aldırmadan düzenleme yapılır. 

Konuları listelerken birbirine paralel yapı da olanları, örneğin özneler, fiiller vb. 

sözcüklerle ifade edilir. 

Taslak çıkarma ve beyin haritalama stratejilerinin hazırlanmasında Nadia 

Abi Samra’nın Approaches&Activities adlı çalışmasından yararlanılmıştır. 

(http://nadabs.tripod.com/writig)  

   

1.9.3.8. Sözlü Strateji (Conversation Strategy) 

Bu strateji de yazılacak konunun önceden sınıf ortamında öğretmen 

rehberliğinde sözlü tartışılmasını içermektedir. Halason (2002)’a göre zihni adeta 

uyandırmaktadır. Duyarak ve görerek başkalarının tepkilerini gözlemlemek farklı 

düşüncelerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Farklı düşünceler de yeni 

dünyalara kapı açarak farklı bakış açılarını ortaya çıkarmaktadır Halason (agy.). Bu 

stratejide soru sorma, yanıtlama veya karşı çıkma gibi etkinlikler olduğu için daha 

önce bir öğrencinin düşünmediği noktaları bir başka öğrenci hatırlatabilir bu nedenle 

bu etkinliğe sözlü beyin fırtınası adı da verilmektedir. En önemli özelliği geri besleme 

sağlamasıdır. Halason (2002), bu stratejiyi uygularken uyulması gereken bazı kurallar 

şöyle belirtmektedir: 
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• Başkalarının düşüncelerini işe yaramaz diye eleştirmeyin çünkü bu tür 

bir yaklaşım konuşmayı engeller. Bunun yerine neden böyle 

düşündüğünü sormak daha yararlı olacaktır. 

• Herkesin bu sohbete katılması için sorumluluk duyması ve konuşmada 

yer alması gerekmektedir. 

• Konuşmayı birilerinin yönetmemesine özen gösterilmelidir. 

1.9.3.9. Kümeleme (Clustering) Stratejisi  (düşünceleri gruplama)     

Kümeleme bir öğrenme stratejisidir. Sözcüğü tanımlamak için önce kelime-

kavram ilişkisine bakmak ve kelimelerin dildeki konumunu açıklamak gerekir. 

Anlambilimde gösteren ile gösterilenin bir gösterme olayında oluşturduğu durum 

göstergedir. “Gösteren kendi dışında haber veren unsurdur” (Güneş 2003:2 ) ve 

anlamsal işlev yüklenir. Cemiloğlu (2003: 124-125) da göstergelerin anlamının öğeler 

arasındaki ilişkide gizli olduğunu ve her öğenin ait olduğu bütünlük içinde diğer 

öğelerle kurduğu ilişkilere göre değerlendirerek bu yüzden sözcüklerin, anlamları 

açısından değil, kullanımları ve gerçekleşme ortamları açısından ele alınması 

gerektiğini belirtmektedir. Sınırlı sayıda olan kelimeler zamanla insanoğlunun 

düşünme ve algılama gücü ile gelişmiş ve zenginleşmiştir. “Dil, gün geçtikçe en 

küçük ayrıntısına kadar algılanabilen gerçek dünyayı açıklamakta yetersiz kalmakta; 

bunun telafisi için, aralarında ilgi ve benzerlik bulunan ayrıntılar, ortak kelimelerle 

temsil edilmektedir” (Güneş 2003: 3). Güneş’e göre kendine has içeriği olan bir 

ayrıntı başka başka kelime veya deyimlerle adlandırılmaktadır. “Aynı ayrıntının, 

kendi adı dışında başka bir adla karşılanması; ikinci veya üçüncü adlandırma 

göreviyle kullanılan kelimelerin mecazlaşması sonucunu doğurmaktadır. Bu da şunu 

gösteriyor ki dildeki kelimeler, her zaman belirli karşılığı olan göstergelerden ibaret 

değildir. Dil hayal, duygu ve kelimelerin yardımıyla, kendisini kullananların her türlü 

yaşantısını yansıtan bir ayna durumuna geçmiştir” (agy.). Bu kıyaslama (analoji) 

yoluyla yani farklı şeyler ortak ilişkiler açısından ele alınarak ifade edilirler; bu da 

kullanılan kelimelerin veya kavramların kendi anlamının dışında kullanılması 

anlamına gelmektedir ki bu da dildeki mecazi kullanımın ta kendisidir. Dilin doğal 

yapısında var olan bu durum daha önce de söz edildiği gibi beynin doğal işleyişinde 

de bulunmaktadır (Rico 2000, 1976). Rico’ya göre beynin doğal işleyişindeki bu 
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mecaz kullanım kümeleme stratejisi ile benzerlikler göstermektedir. Kümeleme farklı 

kavram veya düşünceleri tamamen yeni oluşum ve gruplandırmalara 

dönüştürmektedir bu da tamamen metafordur. 

Kümeleme doğrusal olmayan beyin fırtınası yardımıyla ussal (sol beyin) ve 

sezgisel (sağ beyin) düşünce şemaları arasında karşılıklı etkileşimle ortaya çıkan 

uyumu ifade etmektedir ve ilk defa Gabriele Rico tarafından kullanılmıştır. 

Kümeleme, düşüncelerin zihinsel olarak haritalanması demektir. Bu sözcük düşünce 

(idea mapping) veya zihin (mind mapping) haritalama şeklinde de 

isimlendirilmektedir. Kavramlar bir ağ modeli içinde gerçekleşir. Kümeleme de 

biçimsel olarak bir kavramlar ağından oluşmaktadır. Kümeleme, fikirleri beyinde 

haritalama ilk anda akla gelen birçok fikri keşfetmeyi sağlayan bir Yazılı Anlatım 

öncesi stratejisidir. Serbest çağrışımlarla zihinde kesin fikirler olmaksızın yazıya 

başlamayı sağlar. Beyni haritalama bir anlamda onun bir konu hakkındaki fotoğrafını 

çekmek ve bu fotoğrafa bakarak hayal gücümüzü geliştirmektir. Latince kökenli bir 

kelime olan imaginari yani hayal etme (imagination) sözcüğü zihinsel olarak 

resmetmek anlamına gelmektedir. Resim veya çizim bir bilgiyi kolayca 

öğrenmemize, anlamamıza ve anımsamamıza yardımcı olmaktadır. İşte bu yüzden 

hatırlamada bir resim yüzlerce kelimeden daha etkili olabilmektedir. Buzan (1996) 

“İmgeler,  düşünceler arasında geniş bağlantılar oluşturmada sözlerden daha 

hatırlatıcı, daha güçlü ve kesindirler, bu yüzden de yaratıcı düşünceyi ve belleği 

güçlendirir, güzelleştirir”. Ünlü kuramcılar Wellek ve Warren (1982) de imge 

sözcüğünün ruhbilimde geçmişteki duyumsal ya da algısal yaşantının zihinde yeniden 

canlandırılması olduğuna dikkat çekmekte ve tat, koku, dokunma, duygu sezgisi gibi 

görsel olmayan sayısız imgelerden söz etmektedirler. Onlara göre görsel imge, bir 

duyum ve algılamadır; görülmeyen bir şeyin, iç dünyayla ilgili  bir başka şeyin yerine 

geçip onu göstermesidir; aynı anda hem sunan, hem de temsil eden bir konumdadır. 

Eğretileme ve benzetme aslında birer imgeden başka bir şey değildir. Yine aynı 

yazarlara göre “sevdiklerimizi her açıdan, her türlü ışık altında, her türlü benzer şeyin 

ortasında özel bir biçimde yansıtılmış olarak görebilmek için onları eğretiliyoruz ve 

üzerinde durmak, düşünmek istediklerimizi de aynı şekilde eğretiliyoruz” (Buzan 

1996).  
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Beyin haritalama, yetişim bilgisine (background information) yenileri de 

ekleyerek çoğaltır” (Buzan 2002-http://www.mindmapper..). Günümüz modern bilgi 

çağının en önemli özelliği farklı kaynaklardan bilgiyi toplamak onu işler hale 

getirmektir. Bu aynı zamanda beynin bilgiyi algılayış ve işleyiş biçiminin de 

özelliğini yansıtmaktadır. Yine aynı kaynakta beyinle ilgili yapılan bir araştırmada, 

“beynin, görsel bilgiyi çok daha etkili ve kısa sürede algılama yeteneğine sahip 

olduğu” belirtilmektedir. Bu nedenle görselliğe dayanan bilgilerin, eğitimde daha 

kalıcı ve etkili olacağı hiç kuşkusuzdur. Araştırma, eski doğrusal düzlemdeki soldan 

sağa, yukarıdan aşağıya gibi okuyarak ve tanımlayarak düşünmenin göz ve 

kulaklardan gelen bilgiyi düzenlemede bir takım sorunlara yol açtığını, örneğin, bir 

kitabın içeriğini okuyup anlama yeteneği onu salt cümleler olarak ezberlemekten çok 

daha farklı olduğunu ortaya koymaktadır (2002 http://www.mindmapper.com...). 

Louis (1989:89), kümeleme stratejisini kişinin kendisi için bir öğrenme aracı 

olarak tanımlamaktadır. Louis, bunun sağ yarımkürenin bir etkinliği ama sol 

yarımkürenin kavrayışını da kolaylaştıran ve hatırlamaya yardımcı bir araç olduğunu  

ifade etmektedir 

 Kümeleme, düşünceler arasında bir ilişkiyi keşfetmektir. Bu fikirlerin diğer 

sözcüklerle nasıl bir bağlantısı olduğunu görsel bir şekilde gösterir. Kümeleme, 

yazarın anahtar düşünceleri ve destekleyici ayrıntıları çoğaltmasını ve 

genelleştirmesini sağlayan bir yazı yazma tekniğidir. Yazılacak ödev veya proje 

hakkında bir anahtar sözcük seçilip bu anahtar sözcükten çıkan bağlantılı diğer 

sözcükleri, düşünceleri belirleyerek gerekli olan gruplamayı yaparak kompozisyon 

yazılır. Bir başka deyişle anahtar sözcük seçilerek yuvarlak içine alınır, ve bu 

kelimeyle ilgili düşünce ve hayaller birer daire içerisine alınarak, gittikçe ana 

sözcükten uzaklaşarak yeni oluşturulan halkalarla ilgili kelimeler türetilir, ve bir 

önceki kelimeden uzaklaşarak yeni bağlantılar oluşturulup özgür bağlantılarla 

çoğaltılır, tıpkı bir ağacın uzayıp giden dalları gibi. “Kümeleme, halkalar arasındaki 

ilişkileri dallandırarak gerçekte bilginin haritalanmasını ve açığa çıkarılmasını sağlar, 

bu da yeni bilgileri anlamaya ve hatırlamaya yardımcı olur” (Rico, 2000). Tek başına 

gibi gözüken bir sözcük gerçekte çok geniş parçaların ve bütünlerin bir parçasıdır ve 

her sözcük içsel olarak birbiriyle bağlantılı bölümlerin bir sistemidir. 
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Kümeleme stratejisi beyin fırtınasının her iki aşamasını içerir: düşünceleri 

kaydetmek ve daha sonra bu düşünceleri gruplandırmak. Oluşturulan bu düşünce 

havuzundan kompozisyon için gerekli olan bilgiyi almak kümeleme stratejisinin en 

önemli işlevidir. 

Buzan (1996), bu stratejide anahtar sözcüğün seçiminin çok önemli 

olduğunu ve hatırlamada inanılmaz derecede zihinsel süreci harekete geçirdiğine dair 

vurgulamalar yapmaktadır: 

İyi bir anahtar sözcük (Buzan buna yaratıcı sözcük de demektedir.) veya 
sözcük öbeği adeta huninin dar yerinden geniş yere süzülerek gelen bir sıvı gibi 
geniş yelpazeli düşüncelerin adeta resmini çekerek süzer ve gün ışığına çıkarır. 
Kelimeler adeta kendi içinde ayrı ayrı birçok  kancaları  olan bir merkez gibidirler, 
her bir kanca diğer sözcükleri birbirine bağlar. Anahtar sözcükler, anıların, 
yaşantılarla edindiğimiz deneyimlerin ve duyguların hatırlanması için gereklidir. 
Yeni fikirleri düşünme ve bilgiyi özetlemede en iyi bağlantıyı doğrusal olarak 
yazılmış bir yazı değil, anahtar sözcükler yapar (Buzan 1996).  
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Kümeleme tıpkı sağ beyin gibi doğrusal olmayan (nonlinear) bir beyin 

fırtınası tekniğidir. Verilen çekirdek sözcük, zihinde canlanan sözcük ve sözcük 

öbeklerine adeta kapıyı açar gibi algılamayı hızlandırmaktadır. Bu ilk yapılan eylem 

yazara ilk taslağın oluşmasında yardımcı olmaktadır. Bu anahtar sözcük, çağrışım, 

ilişkilendirme ve metaforlar yardımıyla sözcükleri, imgeleri, duyguları, zihinsel 

depodaki bilgileri sağ beyinden bir mıknatıs gibi toplayarak çoğaltır. Böylece ilk 

bütün şekillenmeye başlar Daha önce sol beynin temel olarak mantıksal, doğrusal ve 

sözdizimsel (syntactic) becerilere sahip olduğunu, sağ beynin ise hayalleri yarattığını 

ve bu hayalleri anlamlandırıcı bireşimsel (yapay) (synthetic) yeteneklere sahip 

olduğunu belirtmiştik. Rico (1991:119)’a göre, yazı yazarken önemli olan her iki 

yarım kürenin bu doğal yeteneklerini kendi zamanlarında kullanmaktır. Yine Rico’ya 

göre (1991.: 120) bu teknik beynin, eleştiren, sansürcü ve analitik olan sol tarafını 

geçici olarak bloke eder; sentez yapan sağ beynin doğrusal olmayan yeni bağlantılar 

oluşturmasını sağlar. Ambron (1988)’e göre bu, sağ beynin doğal görevlerinden 

biridir. Daha sonra üretilen sözcüklerin ve fikirlerin düzenlenmesinde beynin sol 

tarafı da devreye girer. Sol beyin toplanan sözcük ve kavramları sözcük öbeklerine, 

cümlelere ve paragraflara dönüştürme ve düzenleme görevini yapar. Beynin her iki 

tarafının bu sentezi, yaratıcı  sürecin anahtarıdır. (Rico 1991.:127; Ambron 1988: 1) 

‘e göre kümeleme tekniği her yaş ve düzey için uygun bir etkinliktir. Erken yaş 

grupları üzerindeki başarılı sonuçların ardından, yazar, yetişkinler üzerinde de yaptığı 

uygulamada daha olumlu sonuçlar aldığını belirterek bu stratejinin psikolojik 

yararlarını şöyle sıralamaktadır: 

• Öğrencilerin keşfetme sürecinde yer almalarını sağlar. 

• öğrencinin korkmadan, öğrenme sürecine olumlu olarak katılmasını 

sağlar. 

• Öğrencinin bildiklerini onore etmekte, bilinenleri yeni öğrenileceklerle 

birleştirmektedir. 

• Öğrenci için anlamlı olan ve tamamen kendine ait olan bir dille 

anlamlı kalıplar veya sözcüklerin oluşmasını cesaretlendirir. 

• Rahatlama sağlayarak yazma, tartışma gibi gerçek öğrenme durumları 

yaratır. 
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• Eğlenceli bir ortam hazırlar, ilgi ve merak uyandırır bu nedenle uyarıcı 

görevi yapar. 

• Sayfayı çağrışımlar yoluyla doldurduğu için belirsizliği ortadan 

kaldırır. 

• Öğrencinin kompozisyona başlarken nerede olması gerektiğini değil 

nerede olduğunu görmesini sağlar. 

Kümeleme, düşüncelerin, olayların, duyguların açık uçlu ve doğrusal 

olmayan görsel bir planlamasıdır. Fakat planlamadan farklıdır çünkü planlamada daha 

analitik ve eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Oysa bu süreç daha yaratıcı bir 

özelliktedir ve ortaya çıkan hiçbir düşünce reddedilmez aksine daha çok sözcük veya 

düşünce üretme amacı güdülmektedir. Planlamada bazı düşünceler kabul edilirken 

bazıları ret edilir. Bu, düşünceleri üretme ve onları kaydetme süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Kümeleme yazmaöncesi stratejisi adeta kişinin iç dünyasının bir 

haritasını ortaya çıkarma yoludur. Yaratıcı yazma kuramına dayanan strateji beynin 

her iki yarımküresinin bilgiyi nasıl algıladığına dayanmaktadır.Yarım küreler bilgiyi 

birbirinden tamamen farklı yollarlar alırlar (www.Volcano.und.nodak.edu). Yazar bu 

farklılığı eş anlamlı iki sözcükle, düzenleme (order) ve planlama (structure) ile 

açıklamaktadır. Order yani düzenleme sözcüğü Latincedeki “ordo veya ordini” 

sözcüklerinden türemiştir ve “düz bir sırada” veya “düzenli sıralar” anlamındadır. 

Structure sözcüğü de yine köken olarak Latince “struere” sözcüğünden gelmektedir; 

birlikte kümelemek, yığmak anlamı taşımaktadır. Kümeleme yani birlikte 

kümelemek, sözcüğü kaynağını Latince’deki bu iki sözcükten almaktadır. Rico (1976, 

1992, 2000)“struere” yerine “sign” ve “ordo” yerine de “design” adını 

vermektedir.Ve bunları beynin bilgiyi kavrayış biçimiyle özdeşleştirmektedir.  

Kümeleme, bir uyaran (stimulus) etrafında bir ilgi odağı bulmak amacıyla 

düşünceleri biriktiren, çoğaltan bir tekniktir. Rico kümeleme stratejisini aşağıdaki 

gibi tanımlamaktadır: 

• Kendi kendine düzenleme sürecidir. 

• Öğrencinin bildiği şeylerle başlayarak sınıf içi etkinlik veya sınıf içi 

tartışma için bir başlangıç noktasıdır. 
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• Kişinin bilgisine dayalı, kısa süreli de olsa duygu ve düşüncelerini, 

düşlerini çizmesine olanak sağladığı için kaygı azaltıcıdır. 

• Kavram öğrenimi için çok güçlü bir araçtır. 

• Daha önce ortaya çıkmayan ve çıkamayan bağlantıların ortaya 

çıkmasını sağlayan kişisel merkezli bir araçtır. 

• Ezberlemekten veya düşünmekten çok çizerek dışa vurma yoludur. 

• Tembelliğe, direnmeye ve korkuya karşı baş etmede beyinle uyumlu 

bir araçtır. 

• Kompozisyonun oluşmasını sağlayan organik bir düşünce yapısını 

ortaya çıkarır (Rico, 1991:119). 

Kümeleme yazmaöncesi stratejisi yazara geniş bir bilgi sunarak farklı 

bağlantılar kurmasına yardımcı olmakta ve tek görevi geçici olarak iki farklı göreve 

ayırmaktadır: bilgi üretme ve bu bilgiyi birbiriyle bağlantılı bir şekilde düzene 

koymadır. Rico, kümelemenin ilk aşamada düşsel ve yaratıcı belleği işe koştuğunu 

ikinci aşamada ise eleştirici, yargılayıcı ve mantıksal belleği yazma sürecine kattığını 

belirtmektedir, (Rico, 2000:29-46). Kümeleme stratejisinin en büyük avantajı 

öğrenciye yazacağı konuyu kendisinin seçmesine olanak sağlamasıdır. Johnson 

(1985), seçilen konunun öğrenci başarısını etkilediğini ve öğrencinin bilgisinin 

olduğu konularda daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Kümeleme stratejisinin öğrenciye kavramlara ulaşmayı, onları kullanmayı 

öğretmesi bakımından, Ausubel (1968)’in “genel kavramlar her konuda düşünmenin 

temelidir”, Vygotsky (1962: 146)’nin “tüm psikolojik olaylar sözcükler vasıtasıyla 

bilinçaltımızda oluşmaktadır” görüşleriyle ile de örtüşmektedir. Yine Piaget ve 

Vygotsky’ inin (akt. Flower 1996:64) çocuğun hiçbir soru veya cevap beklemeden 

çevresiyle iletişim kurmadan kendi kendine konuşması- içsel konuşma (inner speech) 

gerçek dünyanın çocuk ile olan yansıması ve ilişkisidir görüşüyle de tutarlıdır. Bu 

sürecin yetişkin insanlarda da oluştuğunu kaydeden Flower (1996: 65) bu sürecin  

(içsel- kendi kendine konuşma- inner speech) özelliklerinden birini şöyle 

tanımlamaktadır:  
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İnsan, sınırlı sözcüğün genel veya özel  anlamıyla ilgilenmek yerine 
kelimelerin kendinde uyandırdığı duygu ile ilgilenir. Örneğin otobüs beklemekte 
olan insanlara ‘Geliyor’ sözcüğü ‘otobüsü’, ama o anda başka duygulara ve 
düşüncelere dalan bir insanda o anki duygularının çağrıştırdığı anlamı 
hatırlatacaktır. Bu sürecin en önemli özelliği mantıksal ve nedensel 
ilişkilendirmelerden yoksun olması ve çok yönlü (complexes) düşünerek, bir öğeyi 
diğer bir öğeye bağlayarak çok genel bir ilişki kurmayı sağlamasıdır. 

Flower (1996: 63)’a göre soyut kavramları da içeren ve kişinin bilişsel 

gelişimi ile paralel olan bu düşünme biçimi özellikle kompozisyon yazma sürecini 

etkilemektedir. Flower’a göre, yazar, bu süreçte sözcükleri kodlama biçiminde 

sezgisel yolla fakat net olmayan bağlantılarla düşünür. 

İnsanların daha çok kavramlarla düşündüğünü ortaya koyan başka çalışmalar 

da vardır; örneğin Novak (1977), kavram haritalama yöntemini geliştirerek kavramsal 

hiyerarşinin yapılandırılmasının yani sözcükler arasındaki ilişkiyi gözler önüne 

sermenin öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırdığını, kavramların, öğrenmenin 

temelini oluşturduklarını savunmuştur. Öğrenme, eski ile yeninin birleşmesini içeren 

karmaşık ve sosyal bir süreçtir. Öğrenme, anlamın oluşmasını sağlamaktadır, bu 

süreçte bireyin kendisi bu anlamı oluşturmaktadır. O halde kişi duygularını da bu 

karmaşık sürece dahil etmektedir. Rico (2000)’e göre bu da sağ beynin görevidir ve 

bu, kişinin yaratıcı yönünü ortaya çıkarır. Çünkü yazma süreci, kişinin kendini ifade 

(self-definition) etmesidir. İşte yazmaöncesi stratejileri de kişinin yaratıcı yönünü 

ortaya çıkarmasına ve kendini ifade etmesine katkıda bulunmaktadır. Yazma öncesi 

stratejileri yazarın kafasında bir resim veya model yaratır. Öğrencinin deneyimleri ve 

yeni bilgisi arasında ilişkiler kurmasına ve bu ilişkiler arasında  bilinen gerçeklerle 

yeni kavrananlar, kavramın parçaları arasında bağlantı oluşturmasına yardımcı 

olmaktadır (Volcano.und.nodak.edu/). İşte, kümeleme stratejisi yeni bilgi ile eski 

bilgi arasında bir köprü görevi görür bu da yine Ausubel ’in ‘anlamlı öğrenme’-

‘Meaningful Learning’-yani yeni öğrenilenlerin, öğrencinin mevcut bilgisiyle 

ilişkilendirilince anlamlı öğrenme meydana gelir” prensibiyle uyuşmaktadır. 

Ausubel’e göre öğrenmenin anlamlı olabilmesi için kişinin daha önce öğrendiği 

bilgilerle yeni bilginin ilişkilendirilmesi gereklidir. “Böylece verilen hatırlatıcı öğe bir 

ön örgütleyici rolü üstlenerek öğrencinin bilişsel yapısı ve yeni bilgi arasında bir 

köprü görevi yapmaktadır. Böylece öğrencinin yeni bilginin genel bilgi ile olan 

ilişkisini ve nereye uygun olduğunu görmesini sağlamaktadır” (Hawk ve ark. 1985).  
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Kümeleme stratejisi doğrusal olmayan, esnek düşünmeyi sağlayan bir 

stratejidir. Rastlantısal,  ardışık ve doğrusal olmayan yöntemler öğrenciler için ideal 

yöntemlerdir çünkü beynin her iki yarımküresini çalıştırmaktadır. Bu yönüyle 

kümeleme stratejisi Barlett’in Costa’nın, Ausubel’in, Neisser ve diğerlerinin 

geliştirdiği şema kuramı (schema theory) ile de örtüşmektedir. Şema ilk olarak 1937 

yılında psikolog Berlett tarafından anımsama öğelerini yapısal bütün haline getiren 

hafızamızdaki etkili olan prensibi tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bruner (1960)’a 

göre şema kuramı bilginin nasıl sunulacağı ve bilginin kullanımının nasıl 

kolaylaştırılacağı hakkındadır. Bu kurama göre tüm bilgiler birimler tarafından 

paketlenir. Bu birimler şemalardır. Şema kuramında Bruner, insanın dünyaya ilişkin 

bilgisini kodlayarak işleyip beyindeki bilgi kutucuklarına depoladığını savunur. 

Bruner yetişkinlerin de imgelerle kodlama yaparak öğrendiklerini ve bunun ömür 

boyu sürdüğünü savlamaktadır. Onun “öğrenme öğrencinin yeni ve eski bilgileri 

üzerine kurduğu etkin bir süreçtir” ifadesinde kümeleme stratejisine temel 

oluşturabilecek bir bakış açısı vardır. Bruner’e göre  “Öğrenci, bilişsel yapısına 

dayanarak bilgiyi seçer, transfer eder, yeni öngörüler ileri sürer ve kararlar verir. 

Bilgiyi anlama sürecinde, yaşayarak öğrenmeye veya hayalimizde canlandırmaya 

dayanan (enactive), yaşadığımız deneyimleri resmetmeye (iconic), kavramları 

düzenlemeye yarayan (symbolic), (resimler, haritalar, şemalar, modeller) diye üç 

önemli süreç vardır. Bilişsel yapıdaki duyusal modeller ve zihinsel şema bireylerin 

anlamlandırma ve organizasyon yapmasına ve verilen bilginin daha da ayrıntısına 

gitmeye olanak sağlar “(Bruner 1960). İşte yazma öncesi stratejilerinin tam olarak 

yapmaya çalıştığı budur. Yazmaöncesi stratejileri çok çeşitli olmakla birlikte beyin ve 

algılama süreçleri ile paralellikler göstermesi bakımından ve üzerinde çalışmalar 

yapılarak somut ve olumlu sonuçlar alınan stratejiler arasında kümeleme stratejisi 

önemli bir konuma sahiptir. Rico (2000) Kümeleme stratejisinin tamamen farklı 

şeylerin veya düşüncelerin yeni düşünceleri oluşturması ve onları gruplandırması 

olduğunu ve bunun da kesinlikle bir metafor olduğunun altını özellikle çizmektedir. 

Araştırmalar, kümeleme stratejisinin, bir sözcük verildiğinde beynin bununla ilişkili 

ve onu çağrıştırabilecek bir dizi eş anlamda olmayan sözcükler dizisi üretmek 

olduğunu, yazmanın sağ beynin bir etkinliği olduğundan tek bir imge veya sözcükle 

onu harekete geçirebileceğimizi belirtmektedir. Kümeleme stratejisinin metafor 
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olduğu ve beyni etkinleştirdiği bir çok yazar tarafından da kabul edilmiştir (Rico: 

1976, 1978, 1991, 2000; Rubin:1984; Conner:1990; Buzan:1976).  

Smith (2003), kümelemeyi zihinsel olarak ilişkilendirmeye götüren görsel 

(visual strategy) bir strateji olarak tanımlamıştır. Gillspie (2000) de çalışmasında, 

kümeleme stratejisinin öğrencinin zihnindeki düşüncelerin betimlemesini gösteren bir 

strateji olduğunu ve çok genel olan bir konuyu daraltmak için ideal bir strateji 

olduğunu belirtmektedir. Görsel öğrenen öğrencilerin bu stratejiyi daha çok 

benimseyecekleri ve daha ayrıntılı düşünce üretmelerine yardımcı olduğu aynı 

araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. 

Beyin haritalamanın doğrusal olarak not almadan daha yararlı olduğu 

belirtilmekte ve bu yararlar şöyle sıralanmaktadır: 

• çıkış noktası ana düşünce olduğunda tanımlama daha net belirtilir 

• her düşüncenin ilişkisinin önemi açıkça gösterilir, daha önemli 

düşünceler merkezdeki sözcüğe veya sözcük öbeğine daha yakındır, 

• anahtar kavramlar arasındaki ilişki çok çabuk görülür, 

• anımsama ve yineleme çok daha çabuk ve daha etkili olacaktır, 

• yeni bilgilerin eklenmesi daha kolaydır, 

• her oluşturulan harita bir öncekinden farklı ve hatırlamaya yardımcı 

olur, 

• çok yaratıcı alanlarda haritalamayı yaparken açık uçlu şema, beynin 

yeni ilişkilendirmeyi çok daha kolay yapmasını sağlar (Buzan 1996, 

http://www.member.ozemail.com...) 

Bu teknik özellikle düşünceler arasındaki ilişkiyi belirlemede çok yararlı bir 

yöntemdir, tıpkı bir bilgisayar  ağına benzemektedir. Tek bir anahtar sözcük ve ondan 

türetilen pek çok sözcük aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
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1.9.3.10. Kümeleme Stratejisinin Aşamaları 

Kümeleme üç aşamadan oluşmaktadır: 

Keşfetme süreci: Önce anahtar sözcük verilir ve öğrencilerden bu anahtar sözcük 

üzerinde düşünmeleri ve bununla ilgili yeni sözcükler türetmeleri istenir. Yaratıcı 
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beyni devreye sokarak, verilen sözcükten düşünce ortaya koyabilmek için kısa sürede 

sözcük türetilir. Konu başlığı bulmaya çalışılır. Anahtar sözcükle ilişki kurarak 

verilen kelimeler çoğaltılır. Sözcük ve düşünce üretemeyecek duruma gelinceye kadar 

beynin ortaya koyduğu tüm imgeler, ilişkiler ve çağrışımlar tamamen kağıt üzerine 

dökülür. Gereksiz kelimeler atılabilir veya anlamsız gibi görünen kelimeler daha 

sonra anlamlı hale gelebilir. 

Planlama aşaması: En önemli sözcükler tekrar yuvarlak içine alınır. Oluşturulan 

halklar arasında gruplama yapılır. Bu sözcükler cümlelere dönüştürülür.   

Odaklanma aşaması: Oluşturulan cümlelerin içinden öğrenci kendisi için en önemli 

cümleyi bulur hakkında bilgi sahibi olunan bu cümle seçilerek kompozisyonun başlığı 

ve konusu belirlenir. Bilinen cümlenin detayları yazılır. Kompozisyona dilbilgisi 

kaygısı taşımadan başlanır. 

 

Kümelemenin bireye kazandırdıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Esneklik: Aynı zamanda yaratıcılığın özelliklerinden biri olarak tanımlanan esneklik 

kümeleme stratejisinin en önemli özelliklerinden biridir. Sınıf ortamında yapıcı ve 

esnek bir ortam sağlayarak öğrencilerin istenilen biçimde kompozisyonlarını 

geliştirmelerine olanak tanır. 

Özgürlük: Öğrenci istediği başlığı seçmede özgürdür, öğretmen hiçbir şekilde 

müdahale etmez. 

Uygulanabilirlik: Sınıf ortamında uygulanabilir bir özelliğe sahiptir.  

Güven: Öğrencinin kendine özgüven duymasını sağlayarak kaygıyı azaltır (Ma Hood 

1988; Rico 1993).  

İlişkilendirme: Yeni verilen sözcükle eski bilgileri birleştirir. Bu bir anlamda 

yapılandırmacı kuramında temelini oluşturmaktadır (volkano.uno.edu...). 

Kontrol: Öğrencilerin kendi yazdıklarını değerlendirmesine düzeltme yapmasına 

yardım eder. 
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Zamandan tasarrufu sağlar: Öğrencinin kompozisyona başlamasına ve ne 

yazacağına karar vermesini kolaylaştırır. Böylece, öğrencinin boş sayfalara bakarak 

zaman kaybetmesini  önler, (Rico 1993, 2000; Wheeler 2002).  

1.9.3.11. Öğretmenin kümeleme stratejisindeki görevi: 

Öğretmen yönlendiricidir: Dersin nasıl işleneceğini belirtir, öğrenciler için 

öğrenme ortamları hazırlar ve öğrencileri yönlendirir. Kümeleme yazmaöncesi 

stratejisinde, öğretmen açısından hiçbir hazırlığa gerek yoktur, tekniği tamamen 

öğrenci kullanarak kompozisyon yazmayı gerçekleştirir. Dolayısıyla yapılan çalışma, 

son yıllarda özellikle önem verilen ve öğrenciyi eğitimde ön plana çıkararak 

öğretmeni daha az etkili bir konuma getiren ve Richards’ın (1994) da altını çizdiği 

öğrenci merkezli (learner-centered) bir öğretimdir. Öğretmen kolaylaştırıcı bir 

konumdadır. Öğretmen, öğrencilere kompozisyonlarını yazabilmeleri için anahtar 

sözcüğü verir adeta suya bir taş atarak tek kabarcıktan bir çok kabarcığın oluşmasını 

sağlar. Richards (1994 : 107) son yıllarda yazma derslerinin artık tamamen 

öğrencilerin kontrolünde yapılmaya çalışıldığını; böylece öğrencinin kendi yazdığını 

kontrol etme, okuma ve değerlendirme yeteneği kazandığını ve öğretmenin sadece 

kolaylaştırıcı rol üstlendiğini belirtmektedir. Öğretmenin geleneksel rolü yerini 

yardımcı veya kolaylaştırıcı bir rehbere bırakmaktadır. Mann (1970), öğretmenin 

kolaylaştırıcı (facilitator) rolünü şöyle tanımlamaktadır: “öğrencinin ne yaptığı, şu 

anda ne yapabildiği ve daha iyi yapabilmek için neye gereksinim duyduğunu bilme ve 

ona göre yardım etme işidir”. Öğretmen bu stratejide öğrencinin ne yapabildiğini 

ortaya çıkarmasına  

 

1.9.3.12. Kümeleme Yazmaöncesi Tekniği ve Öğrenmenin Kuramsal 

Temelleri 

Kümeleme stratejisi kaynağını yine Aristoteles’in ilk defa ortaya attığı 

“topoi” bir tartışmaya başlamak için ‘başlangıç noktası’ yada “eureka-Latince” 

(ingilizcesi heuristic) bir kurala veya mantığa dayanmaksızın esnek düşünme ve 

keşfetme sözcüğünden almaktadır. Collins Cobild sözlüğü (1995), ‘heuristic’ 
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sözcüğünü problem çözme, keşfetme tekniklerini içeren ve geçmiş deneyimleri 

kullanarak öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme yöntemi olarak tanımlamaktadır. Eureka 

sözcüğü de Webster sözlüğünde, Yunanca’da keşfetmek anlamına geldiğini ve 

Arşimet (Archimedes)’in suyun kaldırma kuvvetini bulduğunda çıkardığı “Buldum!” 

ünlemi olduğunu, bunun da keşfetmeyi içerdiğini yazmaktadır. Bush (2002) buluşa 

yönelik düşünmeyi (heuristic thinking) formule edilmiş, mantıklı, deneyerek ve 

hatalardan öğrenilen yöntemlerden daha esnek ve daha etkili bir öğrenme yolu olarak 

nitelendirmektedir. Sezgilerle düşünüp keşfetmenin sonucu asla belirlemediğini de 

kaydeden yazar sadece zihinsel sürecin hatırlamasına yardımcı olduğunu 

kaydetmektedir. “Bu terim, günümüzde pek çok disiplinde – matematik, psikoloji, 

edebiyat ve son olarak da dil öğretiminde özellikle de kompozisyon yazmada 

sistematik bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır” (Leur 1970). Heuristics sözcüğü 

günümüzde de yazma öncesi süreci belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Uzun yıllar öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, onu etkileyen süreçlerin ve 

etkenlerin neler olduğu merak konusu olmuştur. Bu merakı, davranışçılar açıklamaya 

çalışmışlar ve 1970’li yıllara kadar davranışçı kuram yüzyıla damgasını vurmuştur. 

Davranışçılar uyaranların ortaya çıkardığı tepkileri gözleyerek öğrenme ve 

hatırlamayla ilgili temel kuralları keşfetmeye çalışmış ve tepkilerin nasıl oluştuğu 

üzerinde yoğunlaşmışlar; dolayısıyla da algılama, benlik, öğrenmenin nasıl 

gerçekleştiği yani kısaca bilginin bilişsel süreçlerini açıklayamamışlardır. “Artık 

davranışçı öğrenme kuramı yerine düşünceyi ayrıştıran onun kaynağını daha akılcı bir 

yolla bulmaya çalışan bilişsel yaklaşım önemli bir konuma gelmiştir; bunların içinde 

anlamlı öğrenme (Ausubel, 1963), üretici öğrenme (Wittorock, 1974), bellek 

destekleyicileri (Bower, 1970), ve problem çözme (Gayne, 1975) gibi karmaşık 

öğrenme biçimleri önemli hale gelmiştir” (akt.Kılıç, 2003:160). 

Modern bilimin temel taşını oluşturan “Piaget’nin öğrenme kuramı” 

öğrenme konusunda yüzyılın en büyük gelişmelerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Piaget’e göre zihinsel yapılar (mental structures) eski ve yeni bilginin 

nasıl algılandığını belirler. Eğer yeni bilgi mevcut zihinsel yapılar tarafından tanınır 

ve benimsenirse, yeni bilgi zihinsel yapılarla birleşir. Piaget buna konaklama veya 

benimseme (accommodation) adını verir. Yeni gelen bilgi ufak tefek değişiklikler 



 

 

133 

içeriyorsa zihinsel yapılar bunu yine ret etmez onu kendine uyarlamaya çalışır fakat 

tamamen farklı ise ya tamamen ret edilir veya zihinsel yapılara uydurabilmek için kişi 

onu anlamaya çalışır Piaget buna da özümseme (assimilation) veya dönüşüm 

(transformation) demektedir. Sushkin (1999) bu durumu tıpkı  bir dili hiç bilmeden o 

dil ile ilgili bir bölümü ezberlemeye benzetmektedir. Dönüşüm veya özümseme 

olması için zihinsel yapılara bir ipucu veya bir ışığın gitmesi yeterlidir. Piaget’ye göre 

birey, tüm bunları önceden kazandığı yaşantılar yardımıyla yapmaktadır yani yeni ve 

tuhaf olaylarla ve nesnelerle karşılaştığında kişi bunları deneyimlerinden yararlanarak 

anlar, Piaget bunlara şema (schemata) adını vermiştir (Sarı 2002:70). 

Yeni nesnelerin hangi ulama gireceklerini belirlemek için bellekten bütün 

birimlerle karşılaştırma yapılmaktadır. Van Dijk ve Kitschen (1983:12), “şemalar, alt 

düzey bilgileri üst düzey bilgilerle ilişkilendirirler, buna kontrol sistemi denir. 

Rumelhar ve Ortony’(1977), e göre insanların ilgi ve kişisel geçmişlerinin farklı 

işlemlemeye neden olabilecek farklı şemalara sahip olduklarını belirtmektedirler. 

Şemaların dünyaya ilişkin genellemeleri temsil edişi, düşünce ve hareketi yönlendiren 

çıkarım ve tahminleri çağrıştırır. Nesne ve durumlar, şemalar yoluyla sınıflandırılınca 

ilgili olan her bilgiyi bununla ilişkilendirecektir. (akt. Yalçın 1999: 376).  

İşte kümeleme stratejisinin temelini bu görüş oluşturmaktadır. Bir sözcük 

ışık görevi görerek zihinsel yapılara ulaşır ve burada zenginleşir böylece tek bir 

sözcük bir kompozisyon oluşturması için zihinsel süreçleri harekete geçirir. Fakat 

burada unutulmaması gereken nokta şudur: bazen çevremizdeki olayları farkına 

varmadan geçeriz bunun nedenini Yalçın (1999), amaç ile ilişkilendirmektedir: 

“Amacımız bize örnekleri nasıl işlemlememiz ve nasıl yorumlamamız gerektiği 

konusunda yol gösterir. Bu bilgilere dayanılmadan yapılacak bir yazma eğitiminin 

başarısı ancak el yordamıyla ve yalnızca tesadüflere bağlıdır”. 

Atkinson (1999) da sözcükleri düşüncenin yapı taşları olarak nitelendirmektedir:  

Nesneleri kavramlara bağlamaya kategorileştirme denir. Bir nesneyi bir  
kategoriye yerleştirdiğimizde, onu kavramla birleşen pek çok özelliğe sahipmiş 
gibi ele alırız. Doğrudan algılamadığmız özellikler de buna dahildir. O halde 
sözcüklerin ikinci büyük işlevi henüz algılanmamış bilgiyi tahmin etmemize izin 
vermesidir.  
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Bilişsel kuramın önde gelen savunucularında Flower (agy.) da düşünce ve 

imgelerimizi yine zihinsel süreçleri kullanarak ürettiğimizi dile getirmektedir. Flower 

ve Piaget’ e göre düşünme eylemlerimiz hafıza için bir ipucudur. Hafızadan bazı 

bilgileri istemek onu yeniden süreçlendirmek (reprocess)  yani varolan düşünme 

sürecini yeniden yapılandırmaktır. İşte kümeleme stratejisi tam olarak bunu yapmaya 

çalışmaktadır. Bilgiyi kağıda dökme zihinsel bir transfer yani özümsemedir bu da 

yazmanın ve kümeleme stratejisinin bilişsel bir etkinlik olduğunu göstermektedir. 

Öğrenmeyi öğrenme amacına dayalı olan bilişsel öğrenme stratejileri de bilişselci 

yaklaşımın içinde yer almaktadır. Hyerle (1996))’ye göre düşüncelerin yönleri, 

şekilleri ve boyutları çizilebilir bu da beynin nasıl çalıştığı ile ilgilidir. Ona göre 

beyin, resim ve şablonlarla çalışır ve biz bu süreci görsel araçlar (şemalar) kullanarak 

görülebilir hale getirebiliriz.  

Kümeleme stratejisi ile şekil olarak benzerlikler gösteren öğrenme stratejileri 

de vardır. Bunlardan kavram haritalama stratejisi içerik ve yaklaşım olarak 

kümelemeden farklıdır. Çalışmanın netleşmesi açısından bu strateji ile benzerlik ve 

farklılıkların verilmesi uygun görülmektedir. 

1.10. Kavram haritalama ve kümeleme  

Kavram haritalama ve kümeleme teknikleri birbirine çok benzemekte fakat 

buna rağmen aralarında bazı temel farklılıklar gözlenmektedir: 

Her ikisi de doğrusal değildir, dikey ve yatay boyutları vardır. Kavram 

haritalamadaki dikey boyut daima genelden özele doğru bir sürekliliği gösterir, daha 

genel kavramlar en başta yer alır ve ilerledikçe daha özel kavramlara ve alt 

kavramlara inmektedir. Kümelemede ise her şeyi içine alan bir kavram vardır ve bu 

kavram merkezde yer almaktadır. Etrafında bir çok yeni kavramın oluşmasını ve bu 

kavramların eşit yönlere doğru her zaman çoğaldığını ve kavram üretmede sonsuz 

olduğunu görmekteyiz. Kavram haritalamada ise sözcük üretme sınırlıdır ve sadece 

ilgili kavramlar üretilebilir dolayısıyla analitik ve mantıksal düşünce ağırlıklıdır. Yani 

beynin sol tarafı daha çok kullanılmakta, kavramların organizasyonu üzerinde 

durmakta yaratıcılık ve sezgiye çok az şans tanınmakta; sınırlandırma yapılmaktadır. 

Kümeleme de ise zihinsel şemadaki konuyla ilgili tüm kavramlarla beynin bağlantı 
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kurduğu bir ilişki söz konusudur. Yani beyin ne kadar bağlantı kurarsa o kadar 

kavram oluşur; bu da öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymaya olanak tanır. Sağ 

beynin oluşturduğu bu kavramları sol beyin, dilbilgisi kurallarına göre 

düzenlemektedir. Burada  kümeleme’ beynin sağ ve sol yarım kürelerin işlevlerini 

öğrenmede kullandığı için bunun üstbilişsel bir strateji olduğunu söylemek 

mümkündür. Sonuç olarak, “her iki teknik de kavramları aydınlatmakta ve 

açıklamaktadır ama yapısal tanımlamaları (structural representations) birbirinden 

farklıdır” (Ambron, 1988: 5). Kavram haritalama her zaman öğretmen tarafından 

oluşturulur; bu yüzden de konunun kavramsal betimlemesini ve açıklamasını 

öğretmen yapar; öğrenci ancak bu açıklamadan sonra bu tekniği kullanır. Bu teknik 

yazılı anlatımda pek kullanılmamaktadır. “Kavram haritalamada konu hakkında 

bilgisi olmayan öğrenciler ezilebilir veya şaşırabilir çünkü konuyla ilgili bilgi veya 

genel kültür gerekmektedir” (Moreira, 1979). “Kümeleme yoğun bilimsel bir bilgiyi 

gerektirmeyen, işbirliği içeren bir tekniktir dolayısıyla öğretmen bir uzmandan ziyade 

bir yardımcı konumundadır” (Stewart ve ark, 1979).   

Buraya kadar yapılan çalışmalarda gözlemlenen bir olgu da kümeleme 

yazma öncesi stratejisinin akademik başarının yanı sıra duyuşsal alan özelliklerinden 

biri olarak kabul edilen tutum boyutuna da olumlu katkısının olmasıdır. Son 

zamanlarda yazılı anlatım dersiyle ilgili yapılan araştırmalarda tutumun yazma 

sürecine önemli bir etkisi olduğu gözlenmektedir (England 2000; Schweiler ve  Marra 

(2000); Ward 1993). Öğrenilen bilgi ve becerilerin kalıcı davranışlar olması ve yaşam 

boyu sürmesi bireyin öğrenilen ve öğrenilecek olan konulara ilişkin tutumlarının 

niteliğine bağlıdır. Bu düşünceden hareketle, başarı tutumu değil tutum başarıyı 

etkilemektedir şeklindeki bir görüş yanlış olmasa gerek çünkü Kağıtçıbaşı (1988:84-

85) da tutumu, ‘kazanılacak’ davranışa hazırlayıcı bir eğilim olarak tanımlamaktadır. 

1.11. Tutumun tanımı 

Bilim adamları tutumu tanımlamanın tutumu ölçmekten daha zor olduğu 

konusunda hemfikirdirler (Brown 1994; 2001). Buna rağmen tutumu tanımlama 

gereği duymuşlardır çünkü bir nesne, insan veya şey ile ilgili görüş bildirirken onun 

ne olduğu öncelikle betimlenmelidir. Bu bağlamda tutumun tanımlanması önemlidir. 
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Tutum, somut bir nesneye yada soyut bir kavrama ilişkin, ona karşı olma 

yada ondan yana olma şeklinde beliren, bireyin düşünce ve duygularına yön veren 

öğrenilmiş öz eğilimlerdir. Tutumlar, kendileri gözlenemeyen, fakat gözlemlenebilen 

bazı davranışlara yol açtığı varsayılan bazı yönelimlerdir. Tutumların bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal bileşenlerden oluştuğu, zaman içinde değişme ve gelişme 

gösterdiği bilinmektedir (Kağıtçıbaşı, 1992). (akt. Bölükbaş 2004). Tutumlar uzun 

yaşantı ve deneyimler sonucu ve çevre ile etkileşim sonucu oluşur ve gelişirler. Bu 

gelişim sürecinde tutumlar bilişsel, duyuşsal ve davranışsal birimler oluştururlar ve 

bu birimler kendi aralarında tutarlılık gösterirler (http://askeric.org/plueb-

cg:obtain.pl.).  

Araştırmalar öğrencilerin yazma öğretiminde ve diğer derslerde öğrenme 

güçlüğü çektikleri zaman tutum, duygu, kaygı, inanç, güdü gibi duyuşsal özelliklerin 

göz önünde tutulmasını ve bu konuda araştırma yapılmasını önermektedirler (Licht 

1983; Sawyer  Graham ve Harris, 1992), (akt. Harris ve ark. 2002). Dersi öğrenme 

güçlüğü ve bu bileşenler arasındaki ilişkinin araştırılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda da çalışmamızın bir bölümünü oluşturan duyuşsal alan özelliklerinden 

tutumun, zor kabul edilen yazma dersinde çalışılması bu konudaki haklılığı ortaya 

koymaktadır. 

Baysal 1992’nin Allport’dan aktardığına göre tutum, yaşantı ve deney 

sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün nesne ve durumlara karşı bireyin davranışları 

üzerinde yönlendirici yada dinamik bir etkiye sahip ruhsal bir hazırlık dönemidir (akt. 

Serin 2001). 

Brown (1994 :168), “Tutumlar tüm zihinsel gelişimler gibi çocukluk 

çağından itibaren anne-baba, akran ve çevre ile etkileşim sonucu gelişen tepkisel 

eğilimlerdir. Farklı insanlarla farklı etkileşim sonucu duyuşsal etmenler insan 

yaşantısında kalıcı izler bırakır”.  

Sönmez (1994: 64) de aynı düşünceleri paylaşarak “tutum kısa süreli değil 

yaşantılar yoluyla edinilen bir eğilimdir” der, bu nedenle de tutumun okul sırasında 

gelişmediğini ama buna karşılık öğrencide olumlu tutum geliştirmenin okulun bir 

görevi olduğunun altını çizmektedir. 
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“Tutum bir göstergeye, nesneye veya bir olaya karşı bireysel inanç ve 

düşünceye dayalı olarak tepki gösterme eğilimidir” Gardner (1985) 

Bölükbaş (2004:54)’nın Tavşancıl (2002)’den aktardığına göre tutum bireyin 

sahip olduğu değerler dizgesine bağlı olarak bir simgeyi, bir nesneyi, bir kişiyi veya 

dünyayı, iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı yönleriyle algıladığı bir ön düşünce 

biçimidir. 

Eveyik (1999:21), tutumun bir duruma veya bir nesneye tutarlı davranarak 

karşılık verme eğilimi olarak tanımlarken Anderson (1981)’dan aktardığına göre de 

tutumların yoğunluk, yön, ve hedef gibi üç belirgin özelliği içermesi gerektiğini 

belirtmektedir. Bu özelliklerden yoğunluk (intensity), güçlü duyguları, yön 

(direction), söz konusu duyguların olumlu, olumsuz veya tarafsız olma biçimini, 

hedef (target) bir nesne, düşünce veya davranışı ifade etmektedir. Yoğun duygular 

olumlu veya olumsuz yönde olabilir, (Eveyik, 1999:21).  

Son zamanlarda tüm dünyada eğitimde duyuşsal alana ve özellikle tutuma 

yönelik çalışmaların artışı dikkat çekicidir. Bunun nedeni duyuşsal alan özelliklerinin, 

örneğin, tutumun davranışları etkilemesi ve yapılan pek çok çalışmada başarı ile 

tutum arasındaki ilişkinin saptanmasından kaynaklanmaktadır (Kaballa ve Crowley 

1985), (kaynak: (Weinburgh, 1998). Schibeci ve Riley (1986), (kaynak: (Weinburgh, 

agy.) de başarının tutumu etkilemesinden çok tutumun başarıyı etkilediği görüşünü 

savunmaktadırlar. Yine Weinburgh’un (Oliver & Simpson, 1988)’den aktardığına 

göre olumlu tutuma sahip öğrencilerin akademik başarıları da yükseltmektedir. Tutum 

ve akademik başarı arasındaki olumlu ilgileşim başka çalışmalarda da ortaya 

konmuştur, (Bölükbaş 2004; Wittrock 1978; Serin 2001). 

Sonuç olarak tutum, “kişinin belli bir konuya karşı anlayış ile duygularının 

bir göstergesi olan ve onu olumlu ya da olumsuz bir davranış göstermeye güdüleyen 

bir özellik” olarak tanımlanmaktadır (Triandis 1971; Kağıtçıbaşı 1988;), (akt. Serin 

2001:5).  Öğrenci tutumlarının eğitim sürecinde araştırılması, tutumu en çok etkileyen 

değişkenleri belirlemek, programa uygun müdahaleleri yapmak ve dersleri 

hazırlamak açısından önemlidir. 
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England (2002), Yazılı Anlatım derslerindeki en büyük sorunun aslında 

öğrencilerin sınıf ortamına getirdikleri olumsuz tutum olduğunu kaydetmektedir. O 

halde yazma derslerinde öğrenci tutumlarının olumluya dönüştürülmesi bu dersin en 

önemli amaçlarından biri olmalıdır. Başarı ve tutum arasında olumlu ilişkiyi saptayan 

bir çalışma Ward (1993) tarafından yapılmıştır. Ward, uygulamasında öğrenci 

katılımını içeren bir strateji ile öğrenci katılımı olmayan iki stratejiyi karşılaştırmış, 

strateji ile tutum ve başarı ile tutum arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışmıştır. Öğrenci 

katılımlı stratejide öğrenciler daha başarılı olmuşlar ve daha olumlu tutum 

sergilemişlerdir 

1.11.1. Tutumlar Nasıl Ölçülür? 

Tutumları ölçmek onları tanımlamaktan daha kolay olduğu konusunda 

araştırmacılar hemfikirdirler. Tutumlar ölçekler, görüşme, mülakat ve açık uçlu 

sorularla ölçülebilir. Likert tipi ölçekler en yaygın, kolay uygulanabilir ve güvenilir 

olanlardır (Eveyik, 1999:23). Likert tipi ölçekler  üçlü, beşli veya yedili olabilirler, 

üçlü olanlar az seçenekli olduğu için, yedililer çok seçenekli olduğu için tercih 

edilmemektedir. Beşli likert tipi ölçekler uygulama açısından uygun ve güvenilir 

olduğu için daha çok tercih edilmektedir. 

1.11.2.  Tutumla İlgili Yapılan Yayın ve araştırmalar 

Bireysel etmenlerin yabancı dil öğrenmedeki önemi yapılan pek çok 

araştırmada ortaya konmuştur (Stern 1983; Brown 2001, 1994;  Gardner ve Lambert 

1972; Maslow 1970; Karaş 1996; Saracaloğlu 2000). Bireysel etmenler değişik 

parametreler gösterirler. Bunlar kişinin yaşı, öğrenmedeki amacı, derse karşı tutumu, 

güdüsü vb.dir. Bireysel etmenlerin çözümlenmesi ile eğitimdeki sorunların da 

çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle duyuşsal alan özellikleri son yıllarda 

araştırmacıların ve eğitimcilerin ilgi odağı olmuştur. Bu etmenlerden duyuşsal alana 

özgü nitelikler olan tutum ve güdü kavramları özellikle irdelenmiştir. Kişisel 

özelliklerin ikinci dil edinimindeki rolü ile ilgili yapılan sistematik çalışmalar genel 

olarak eğitim alanına ve özel olarak dil öğrenme sürecine katkıda bulunması ve 

dolayısıyla dil öğretim yöntemlerinin yeniden ele alınması ve düzenlenmesine katkıda 

bulunması beklenmektedir. Stern (1983) duyuşsal bileşenlerin (affective components) 
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dil öğrenmeye bilişsel beceriler kadar ve hatta daha da fazla katkıda bulunduğunu 

ifade etmektedir. Brown (1994: 134)’nın Hilgard (1963) den aktardığına göre, “Tek 

başına bilişsel öğrenme kuramları eğer duyuşsal alan özelliklerine yer vermezse 

hiçbir anlam ifade etmeyecek ve soyut kalacaktır”, diyerek duyuşsal özelliklerin 

zihinsel süreçlerle olan etkileşiminin önemini vurgulamaktadır. 

Duyuşsal etmenlerin yabancı dil öğretim hedeflerini gerçekleştirmedeki rolü 

ve önemi Avrupa Konseyi’nin hazırlamış olduğu “Avrupa Vatandaşlığı için Yabancı 

Dil Öğrenme” başlıklı raporda da belirtilmiştir (Koydemir, 2002:). Ülkemizde de 

duyuşsal alanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun öğrencinin istek ve 

güdüsünün sürekli olmasına ve kalıcı bir dil öğrenmeye yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Bölükbaş (2004)’ün Yansıtıcı Öğretimin ilköğretim II. Kademe 

öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik akademik başarı, tutum ve başarı güdüleri 

üzerindeki etkililiğini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, yansıtıcı öğretimin 

öğrenci güdüsünü arttırmada tek başına etkili olmadığını ama tutuma olumlu yönde 

katkıda bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Yazar, ayrıca başarı ile tutum arasında 

olumlu yönde bir ilişki saptamıştır. 

Matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında 

Umay, (2002) duyuşsal etmenler ve başarı arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. 

Schweiler ve  Marra (2000) yazma kaygısının ve olumsuz tutumunun 

ardında yazma becerisi ve bilgi eksikliği bulunduğunu ifade etmekte ve yazma 

aşamalarının göz ardı edilmesinin de bu sorunun nedenlerinden biri olduğunu 

belirtmektedir. Bunun için de Schweiler ve Marra yazmaöncesi  stratejilerinin 

öğretiminin yazma korkusunu gidermede önemli bir rol oynadığını belirtmekte ve bu 

öğretimi gerekli görmektedir. Yazmaöncesi ve başarı arasındaki bu ilişki pek çok 

çalışmada farklı sonuçlar vermiştir. 

Karaş (1996)’ın Bolu İzzent Abant ve ODTÜ öğrencileri üzerinde yaptığı 

çalışmada yine başarı ve tutum arasında olumlu yönde bir bağıntı ortaya çıkmıştır. Bu 
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çalışmada ayrıca kız ve erkek öğrenciler arasında tutum boyutunda bir farklılığın 

olmadığı saptanmıştır. 

Kosters (1990) de yaptığı ortaöğretim Sosyal Bilgiler dersinde işbirlikli 

öğrenme ile geleneksel öğretimi karşılaştırdığı çalışmasında başarı ve tutum 

arasındaki olumlu ilişkiyi saptamış ve olumlu tutum sergileyen öğrencilerin notlarının 

da yüksek olduğunu kaydetmiştir. 

Chamber (1999) birey, dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirirse 

öğrenmenin çok daha kolay olacağını belirterek başarı ve tutum arasındaki olumlu 

ilişkiye dikkat çekmiştir. 

Marchisan ve Sheila (2001) yaptıkları çalışmada yazma öncesi stratejilerinin 

öğrenci başarısı, güdüsü ve tutumuna olan olumlu etkilerini saptamışlardır. 

Stephens ve Creaser (2002) de  ders ile ilgili yeteneğin derse karşı olan 

tutumla ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Tutumun ve inançların öğrenme stratejileri üzerindeki etkilerini araştıran 

Oxford (1994), tutumun strateji seçimi üzerinde çok etkili olduğunu ve olumsuz 

yönde tutum sergileyen öğrencilerin yetersiz öğrenme stratejileri uyguladıklarını 

stratejik öğrenmeyi düzenlemede yetersiz kaldıklarını ortaya koymuştur. 

1.11.3. Tutum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki 

Eğitim süreci tek başına bir olgu değildir, çevre, okul, aile ve kişisel 

etmenlerle birlikte bir bütündür. İnsan öğrenirken çevresindeki olgulardan olumlu 

veya olumsuz yönde  etkilenmekte ve bunu davranış olarak yansıtmaktadır. Tutumun 

öğrenmedeki etkisi ve önemini ortaya çıkaran ve bunların öğrenme yöntemleri kadar 

öğrenme başarısında da etkili olduğunu kanıtlayan pek çok çalışma yapılmıştır 

(Guerrero 2002).  

İnal, Ercan ve Saracaloğlu (2003) Güneydoğu’da Afşin-Elbistan merkez 

okullarında ortaöğretim düzeyinde 421 öğrenci üzerinde yaptıkları uygulamada tutum 

ile akademik başarı arasında ve cinsiyetle başarı arasında olumlu bir ilişki 
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saptamışlardır. Serin (2001), Haitema (2002) ve Saracaloğlu (2000; 1996) da 

yaptıkları çalışmalarda başarı ve tutum arasında benzer bir ilişki saptamışlardır. 

Yazma başarısı ve tutum arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalarda 

yapılmıştır örneğin Hurd (1980) tarafından yapılan araştırmada olumsuz tutumun 

yazma başarısını ve yazmaya karşı güdülenmeyi olumsuz yönde etkilediği ortaya 

konmuştur.Geleneksel yöntem tutumu gözardı ettiği için tutum ve başarı arasındaki 

ilişkiyi de dolayısıyla reddetmektedir. Yapılan pek çok çalışma da bu görüşü 

desteklemektedir (Bölükbaş 2004).  

Ülkemizde, yazma öncesi stratejileri ile başarı arasındaki ilişkiyi bilişsel 

alanda inceleyen bir doktora  ve bir yüksek lisans tez çalışması mevcuttur (Tekşan, 

2001; Yıldırım, 1998) ama bu strateji ile ilgili olarak hem bilişsel hem de duyuşsal 

alanda yapılan araştırmalara rastlanmamıştır. Bu da, bu alandaki boşluğun çalışılması 

gerektiğine işaret etmektedir. 

1.12. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İnsanlar ikinci bir dil öğrenirken amaçları iletişimi sağlamaktır. İkinci bir dili 

de diğer insanları anlamak, onlarla konuşmak, ne yazdıklarını okumak, onlara istek ve 

düşüncelerini yazmak için öğrenirler. Bu açıdan bakıldığında yazılı ifade etme 

becerisi ve dolayısıyla bu becerinin öğretilmesi önem kazanmaktadır. Uzun yıllar 

öğretmenlik mesleğimde öğrencilerden dinlediğim sorunlar genellikle yazma dersi ile 

ilgiliydi. Öğrenciler hiçbir zaman rahat yazamadıklarını, kafalarındaki düşünceleri 

kağıda dökemediklerini dile getirmişlerdir. Derse girdiğim sınıflarda ön örgütleyici 

olarak kümeleme yöntemini kullandırarak yazı yazdırdığımda ise öğrenciler eskisi 

gibi tedirgin olmadıklarını ve yazarken düşüncelerini daha rahat ifade ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bu da öğrencideki varolan bilgiyi dışa vurmaya ve düzenlemeye 

yardımcı olacak bir güdüleyiciye ve stratejiye gereksinim duyduklarını ortaya 

koymaktadır. Bu alt yapı beni ‘yazılı anlatım dersinin sorunlarından biri olan 

yazmaya nasıl başlayabilirim?’ sorusuna cevap aramaya yönlendirdi. İlgili 

alanyazında da yazmanın gerçekten bir sorun olduğuna dikkat çekilmekte ve bir 

problem durumunun var olduğu ortaya konmaktadır. Flower (1994)’ın dediği gibi, 

problem çözme, problem bulmayla çözümlenir düşüncesiyle “Kümeleme  
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yazmaöncesi stratejisi”nin yazı yazma sürecine önemli ölçüde katkıda bulunabileceği 

varsayımından yola çıkarak, öğrencilerin İngilizce yazma becerilerinin bu teknikle 

gelişip gelişmeyeceği, tutumlarına olumlu bir etki yapıp yapmayacağı sorularının 

cevaplanmasına gereksinim olduğu söylenebilir. Bir ön örgütleyici olarak Kümeleme 

stratejisi kullanılarak, öğrencilere bu yöntemle kompozisyon yazdırma amaçlanmıştır. 

Bir grup öğrencimle yaptığım bu çalışmayı daha sistematik, ve daha bilimsel esaslara 

dayandırarak yapmayı amaçladım. Bunun için de gerçek gruplarla deneysel çalışma 

yapmak gerekirdi. Böylece kümeleme stratejisinin eğitim öğretime geleneksel 

yönteme kıyasla hangi ölçülerde katkısı olacağı daha bilimsel bir şekilde ortaya 

konmuş olacaktı. Gerçekte de deneysel çalışmaların amacını Zamel (1996:158) “belli 

stratejilerin diğer stratejilerden daha etkili olup olmadığını araştırmaktır” şeklinde 

tanımlamıştır. 

Yabancı dil öğretiminin önemli bir parçası olan ve bu gün sık sık karşılaşılan 

bildirişim gereksinimlerinden ve yabancı dil öğrenen öğrencilerin en çok 

zorlandıkları konulardan birinin yazma olmasından dolayı bu araştırmada Yazılı 

Anlatım sorunu ele alınmıştır. 

Raimes (1992) yazı yazmada görülen bir takım uygulamalardan söz 

etmektedir: “Yazılı Anlatım dersinin amacının, kelimelerin doğru yazılışları veya 

doğru dilbilgisi kullanımı olarak görülmesi olduğunu, bunun yerine sözcüklerin 

(fikirlerin) daha fazla sözcük (fikir) üretmelerine izin vererek daha fazla düşünce 

yaratılması gerektiğini ve böylece ilgi alanımıza giren konular içinden en doğru 

seçimi yapabileceğimizi vurgulamaktadır. Yazılı Anlatım dersinde dilbilgisinin doğru 

kullanılması okuyucunun metni tam olarak anlaması açısından önemlidir. Ancak 

başlamadan önce düşünceleri düzenleme, konuyu genişletme ve içeriği belirleme 

daha önemlidir (Raimes 1992: 6).   

Raimes (1992) de öğrencilerin Yazılı Anlatım dersinde daha çok fikir 

üretmelerinin ve kendi ilgi alanlarına giren konularda seçim yapması yapmalarının 

gerekliliğini özellikle vurgulamaktadır. “Kümeleme”  yazmaöncesi stratejisinde yer 

alan bu serbest seçimin en büyük avantajı, kişinin, yazı yazmaya başlarken boş bir 
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kağıtla karşılaşıp panik yaşamaması ve öğrencinin kendi yazacağı şeyi kendisinin 

tercih etmesidir” (Raimes 1992). 

Eğitim öğretim sürecinde hem öğrenci hem de öğretmen açısından pek çok 

zorluklar var ama bu sürecin en önemli öğesi öğrenci olduğu için bu sorunun öğrenci 

açısından ele alınmasının yararlı olacağına inanılmaktadır. Çünkü Freeman (1991) 

yazma sürecinde öncelikle öğrencinin tanımlanması ve çalışılmasının önemine dikkat 

çekmektedir.(kaynak: http://www.geocities.com.thesis/writing/html). “Dil 

öğretiminin beş önemli bileşeninden biri olan öğrenci bu sürecin en merkezinde 

bulunan öğedir” (Kitao ve Kathleen, 1997).  

Bu araştırmanın amacı, yazı yazma öncesi stratejilerinden Kümeleme yazma 

öncesi  stratejisi öğretiminin, ve geleneksel öğretimin üniversite birinci sınıf 

öğrencilerinin yazı yazma becerileri, akademik başarıları ile duyuşsal özellikleri 

üzerine ne derecede etkili olduğunu saptamak ve elde edilen bulgular doğrultusunda 

çözüm önerileri geliştirmektir.  

Her dilin öğretimi gibi yabancı dil öğretimi de dilin dört becerisini 

kapsamaktadır. Dilbilgisi, okuma, konuşma bir çok çalışmanın konusu olmuşken 

Yazılı Anlatım alanındaki sınırlı sayıdaki çalışma bu alandaki eksikliği ortaya 

koymaktadır. Şu ana kadar yabancı dil eğitimindeki yetersiz sonuçlar (yukarıda bu 

konuya değinilmiştir.) da mevcut öğretimin yetersizliğini ortaya koymaktadır.   

Bu araştırmanın şimdiye kadar gerçekleştirilen araştırmalardan farklı olan 

yanı bugüne kadar yazma öncesi stratejilerinin öğrenci üzerindeki olumlu etkileri 

ortaya konmuş ama özellikle tek bir strateji üzerinde çalışılmamış ve sistematik 

olarak uygulanmamıştır. Hangi stratejilerin öğrencilerin yazma becerisine hangi 

boyutlarda katkı sağladığı tam olarak ortaya konmamıştır. Bu nedenle öğrencilerin 

tutum ve yazma becerilerini olumlu yönde geliştirecek farklı yazma öncesi 

tekniklerinin ve stratejilerinin öğrencilere tanıtılması ve etkinliğinin ölçülmesi 

gerekir. Yazma öncesi stratejileri ile ilgili çalışmalar ilköğretim düzeyinde yapılan 

sınırlı sayıdaki araştırmalardan ibarettir ve öğrencilerin hem bilişsel hem de duyuşsal 

özelliklerine yönelik çalışmalara da rastlanmamıştır. Bu noktada dikkati çeken diğer 

bir konu üniversite birinci sınıf öğrencileri ile ilgili araştırmaların yok denecek kadar 
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az olmasıdır. Bu araştırma ile, öğrencilerin yazılı anlatımla ilgili görüş ve 

davranışlarını ortaya çıkarmak ve Kümeleme yazmaöncesi stratejisinin öğrenci 

tutumuna ve başarısına olan etkisini saptama amacı güdülmüştür. Bu saptamanın, 

üniversite düzeyinde İngilizce Kompozisyon Yazma dersi yöntemlerine katkıda 

bulunma ve bu dersin izlencelerinin hazırlanmasına, yeniden gözden geçirilmesine, 

geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Öğrencilerin yazma becerilerini keşfetmeleri ve kendilerine güven duymaları 

ve derse karşı olumlu tutum sergilemelerinin önemi tartışma götürmez bir gerçektir. 

Çünkü derse karşı olumlu tutum geliştirme zihinsel süreçleri etkiler. Öğrenci 

potansiyelini ortaya çıkaran yaklaşımların söz konusu bu niteliklerin gelişmesine 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin yazı yazma sürecine 

daha aktif ve etkili bir şekilde katılımını sağlama, öğrencilerin bilişsel süreçlerini 

eylem sürecine transfer etmelerine, bunun yanı sıra öğrencilerin yazı yazmaya 

başlarken duydukları gerginliği azaltmaya katkıda bulunma amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin bilişsel süreçlerindeki farkına varılmayan  birikimlerinin açığa 

çıkarılmasını sağlamak ve durağan bilgiyi harekete geçirmek ve böylece düşünsel 

süreci hızlandırmak için bir güdülenmeye gereksinimleri olduğu söylenebilir. Bu 

araştırmanın, eğitim-öğretime aşağıdaki üç boyutta katkı sağlaması düşünülmektedir. 

Öğrenciye katkısı: Bu çalışmanın öğrencide varolan potansiyeli ortaya 

koymada ve harekete geçirmede kolaylık sağlayacağı ve öğrencinin, öğretmenin 

verdiği konuyla sınırlı kalmayarak, istediği konuda yazmasına olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Öğretmene katkısı: Bu araştırmanın, öğretmenlere uygulamalı 

çalışmalarında rehberlik edeceği ve kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.  

Alana katkısı: Bu çalışma ile Kümeleme yazma stratejisinin mevcut 

teknikler arasındaki yeri ve önemini ortaya koyarak alanyazındaki boşluğu doldurma 

ve yabancı dil öğrenmede karşılaşılan somut sorunlardan birine çözüm getirme 

amaçlanmıştır. Ayrıca, kümeleme yazmaöncesi stratejisinin dil öğretimindeki 

etkililiğini ortaya koyan bu araştırmadan, dil öğretim programlarının hazırlanması ve 

geliştirilmesi sürecinde de yararlanılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen 
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merkezli öğretimden öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimli işbirlikli 

öğretime geçiş sürecine, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine katkı 

sağlaması beklenmektedir. 

1.13. Problem Tümcesi 

Bu araştırmanın problemi, “İngilizce yazı yazma sürecinde öğrencilerin 

yazmaöncesi stratejilerinden kümeleme stratejisini kullanmalarının onların yazı 

yazma becerilerini geliştirme, akademik başarılarını yükseltme ve yazı yazmaya 

güdülenmeleri üzerine etki ve tutumlarını saptamak” olarak belirlenmiştir. Bu 

problem aşağıdaki iki boyutlu alt problemlere ayrılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Birinci boyuttaki alt problemler problem cümlesinin alt boyutlarından; ikinci 

boyuttaki problem ise öğrencilerin tutum anketine verdikleri yanıtlara dayanılarak 

oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilere uygulama öncesi ve sonrası verilen açık uçlu 

sorulara verdikleri yanıtlar da alt problemlerin çözümlemesinde kullanılmıştır. 

1.13.1.  Alt Problemler 

1. Kümeleme  yazmaöncesi stratejisi ile yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları ile geleneksel teknikle (yazmaöncesi aşaması kullanılmadan) 

yazmaya hazırlanan grubun başarıları arasında, dilbilgisi kuralları ve 

uygulamaları, sözcük seçimi, kompozisyona odaklanma ve yazma 

akıcılığı, yazım kuralları, noktalama işaretlerini kullanma ve kağıt yapısını 

oluşturma, kompozisyon düzeni ve gelişimi  bakımından anlamlı fark var 

mıdır? 

2. Geleneksel teknikle yazan öğrencilerle kümeleme tekniğinde yazan 

öğrencilerin yazmaya karşı olan tutumları arasında anlamlı fark var mıdır? 

1.14. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde 2003-2004 

öğretim yılı, güz döneminde uygulanmıştır. Örneklem grubu olarak, İngilizce Bölümü 

birinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Gelecekte bu öğrencilerin İngilizce öğretmeni 
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olacak olmalarından dolayı eğitim fakültelerini temsilen, çalışma evreni olarak Eğitim 

Fakültesi seçilmiştir. 

• Bu araştırmada kompozisyon yazma öncesi tekniklerinden sadece 

Kümeleme yazılı anlatım öncesi stratejisi kullanılmış, diğer teknikler 

kapsam dışı bırakılmıştır. 

• Kuramsal evren olarak, Eğitim Fakülteleri İngilizce birinci sınıf 

öğrencileri, Pratikte Buca Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencileri 

seçilmiştir. 

• Bu araştırmanın bulguları Kompozisyon Yazma derslerine 

genellenebilir. Diğer derslere genellenemez. 

• Bu araştırmanın bulguları yalnızca üniversite öğrencilerine 

genellenebilir. 

 

1.15. Araştırmanın Sayıltıları  

Araştırma sırasında öğrenciler ölçekleri içtenlikle cevaplamışlardır. 

Deney ve kontrol gruplarındaki deneklerin öğrenmeye karşı ilgi ve istekleri eşittir. 

Uygulama sırasında deney ve kontrol grubundaki deneklere hiçbir ek çalışma 

yapılmamıştır. 

Hazırlanan tutum ölçeğinin amaca uygunluğu, güvenirliği ve geçerliliğine ilişkin 

uzman kanısı geçerli ve güvenilirdir. 

Hazırlanan ölçme değerlendirme anahtarı güvenilir ve geçerlidir. 

1.16. Tanımlar 

Geleneksel Öğretim : Öğretmenin liderliğinde tüm öğrencilere dersin verilmesi ve 

herhangi bir ön hazırlık yapmadan ürüne yönelik yazma tekniği uygulanan öğretim 

sürecidir. Öğrencinin yaratıcılığı ve bireysel farkları dikkate alınmadan yapılan 
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öğretim. Konu başlığının tümce şeklinde ve öğretmen tarafından belirlenen yazma 

öğretimi. 

Kümeleme stratejisi öğretimi: Öğrencinin yazacağı konuyu kendisinin seçmesine 

olanak tanıyan, yazma öncesinde bir önhazırlık gerektiren ve öğretmenin 

rehberliğinde uygulanan yazma öğretimi (beyin fırtınası tekniklerinden biri). 

Tutum: Tutum, somut bir objeye yada soyut bir kavrama ilişkin, ona karşı olma ya 

da ondan yana olma şeklinde beliren, bireyin düşünce ve duygularına yön veren, 

öğrenilmiş öz eğilimlerdir (Kağıtçıbaşı 1992), (akt. Bölükbaş 2004).  

Başarı:Eğitim programlarında belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencinin 

gösterdiği tutarlı davranışlar bütünüdür (Demirel 2001). 

Duyuşsal Ürünler: Öğrencinin dersle, öğretmenle, okulla, arkadaşlarıyla ve 

kendisiyle ilgili tutum, kaygı, ilgi, güdü, benlik kavramı vb. terimlerle adlandırılan 

düşünceler. 
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II. BÖLÜM 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, yazılı anlatımla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

araştırmalar ve bulguları özetlenmektedir. 

2.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizde İngilizce kompozisyon ile ilgili, yeni yöntem ve tekniklerle ve 

yazma öncesi stratejileriyle ilgili çok az araştırma bulgularına rastlanmıştır. Özellikle 

kümeleme stratejisi ile ilgili yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle 

elde olan ve ulaşılabilen kaynaklardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Kümeleme 

stratejisi ile ilgili olarak Durukafa (1992), özellikle dil öğretmenlerinin, kümeleme 

yöntemini öğrenmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle devam etmektedir: 

Öğrencilerimizin geleneksel kurallara uygun olarak ders yapılmasına 
karşın onların kompozisyon yazma konusundaki isteksizliğini hepimiz 
gözlemişizdir. Cluster metodunu, öğrencilerimle de uyguladım. Uygulama 
sonucunda, anlatım bozukluklarının önemli ölçüde azaldığını, noktalama 
işaretlerinin daha doğru kullanıldığını ve yazım hatalarının hemen hemen hiç 
kalmadığını gördüm. Kümeleme beynimizdeki yaratıcı düşüncenin oluşturma 
sürecinin kağıt üzerinde yansımasıdır. Yaratıcı düşünce oluşturma süreci, beynin 
sağ yarım küresinin yeteneklerini kullanmakla ilişkilidir ve bu yarım küreyi 
öğrenciler yazma sürecinde pek kullanmazlar. Bu nedenle kümeleme yöntemi ile 
kompozisyon yazmaya karşı tutum, temelinden değişebilir sanıyoruz. Öğrencilerin 
bu metoda göre başlangıç aşamasında yazdıkları kısa kompozisyonları 
incelediğimizde, bu kompozisyonlarda bir bütünlük, konuya sadık kalma ve 
düzenlilik göze çarpar. Sözcüklerin, deyimlerin ve düşüncelerin yerinde tekrarı 
kompozisyonun iç düzenini oluşturur. Ayrıca dilin ritmik bir şekilde kullanımında 
şaşılacak  duyarlılık, dilsel mecazların canlı ve doğal kullanımı açıkça 
hissedilebilen yaratıcı gerilim,  yaratıcı kompozisyonun belirgin olan 
özellikleridir.  

 Tekşan (2001) de, Yazılı Anlatım becerisini geliştirmede yazmaöncesi 

stratejilerinin geleneksel yönteme göre hangi ölçülerde daha etkili olduğunu 

gözlemlemek amacıyla deneysel bir araştırma yapmıştır. Öğretmenin işlediği 
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konulardan anahtar kelimeler verilerek iki hafta boyunca kümeleme stratejisinin ve 

diğer yazma öncesi stratejilerinin yazılı anlatım becerisine olan etkisini incelenmiştir. 

Araştırmada,  kompozisyonun iç yapı ve dış yapı (dış yapı: kağıt düzeni, iç yapı: 

düşüncenin planlanması, amaç  ve düşüncenin anlaşılırlığı) değerlendirmesinde 

kümeleme stratejisi, dil ve anlatım (dilbilgisi, noktalama, uygun sözcük ) 

değerlendirmesinde de soru-cevap stratejisi daha başarılı sonuçlar vermiştir. 

Araştırmanın sonunda kümeleme ve diğer yazma öncesi stratejilerinin geleneksel 

yönteme göre yazma başarısına daha olumlu katkıları olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tekşan, öğrencilerin zorlandıkları en önemli noktanın odak noktası olduğunu 

belirterek kümeleme stratejisinin bu zorluğu doğal yoldan ortadan kaldırdığını ifade 

etmektedir, (Tekşan 2001:155). Bu çalışmada, beyin fırtınası, resim kullanma, soru-

cevap ve klasik (ön hazırlıksız) stratejiler kullanılmış ve örneklem gurubunu 

ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 

Yıldırım (1998), yazma öncesi hazırlığın üniversite öğrencileri üzerindeki 

güdüleyici etkinliğini ve bunun yazma becerisine olan katkılarını araştırmıştır. Ön-

test son-teste dayalı deney deseni kullanılan çalışmaya üniversite 1. sınıftan 36 

öğrenci katılmış ve iki hafta ara ile uygulama yapılmıştır. Ön hazırlığın içerik, 

düzenleme (organizasyon ve sözcük bilgisi) ve dil kullanımı (noktalama, imla bilgisi 

ve dilbilgisi) yönünden olumlu katkılar sağladığı saptanmıştır. Çalışmada, ön hazırlığı 

olmayan öğrencilerin yazmada zorlandığını ve yazma öncesi etkinliğin bu tıkanıklığı 

açtığı belirtilmiştir. Yıldırım (1998: vı- 48), Yazılı Anlatım derslerinde ön hazırlığın 

yazmaya olumlu etkisi olduğunu ve öğrencileri yazma derslerinde yazmaya 

yöneltebilmek için mutlaka yazmaöncesi hazırlığın yapılması gerektiğini 

önermektedir. 

Deniz (2000), yazma eğitimi ile ilgili yaptığı yüksek lisans tezinde 400 

ilköğretim okulu öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada öğrencilerin yazma ile ilgili 

sorunlarını saptayarak bu sorunlara öneriler geliştirmiştir. Deniz, özellikle beyinle 

ilgili araştırmaların ortaya çıkardığı dil- gelişim bilgileri doğrultusunda yeni 

yöntemlerin kullanılması ve beyin çalışma prensiplerine göre geliştirilmiş yeni yazma 

tekniklerine, beyin fırtınası, kümeleme gibi stratejilere yer verilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 
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Dalak (2000), Fransızca öğretiminde, yazılı anlatım becerisinin 

geliştirilmesinde, yaratıcı öğretim yöntemlerinin geleneksel öğretim yöntemlerine 

göre etkili olup olmadığını belirlemeye yönelik bir araştırma yapmıştır. Çalışma, 

1999-2000 öğretim yılı ikinci yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, üçüncü sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. 12 deney ve 12 kontrol 

grubu olmak üzere 24 öğrenci ile haftada iki saat üzerinden toplam sekiz haftalık bir 

program uygulanmıştır. Bilişsel bir yaklaşımla, metin üretme sürecinden, beynin bu 

süreçlerdeki işlevlerinden kapasite ve stratejilerinden nasıl yararlandığı ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonunda, Beyin ve öğrenme kuramlarına dayanarak 

Yazılı Anlatım derslerinin öğretilmesinin kompozisyon yazma becerisine olumlu 

yönde katkıda bulunduğu ve bireysel yaratıcılığı geliştirdiği belirtilmektedir. 

2. 2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

Son zamanlarda yazmaöncesi stratejileri, yazma dersinde çok sık 

kullanılmaya başlanmış ve bu konuda yapılan çalışmalar, bu tür stratejilerin öğrenciyi 

güdülemede, kaygıyı azaltmada ve başarı çıtasını yükseltmede etkili olduğunu 

göstermiştir. “Ülkemizde yazma öncesi stratejilerine yönelik yapılan çalışmaların 

azlığı dikkat çekmektedir” (Durukafa, 1992), ama buna karşın yurtdışında bu alandaki 

çalışmaların zenginliği dikkat çekicidir. 

Bader (1996),  tarafından yapılan bir çalışmada  kompozisyon yazarken uzun 

marjinal yorum cümleleri yazmak yerine listeleme veya rakamlarla gösterilebilecek 

şekilde yazıya başlanmasının çalışmayı kolaylaştırdığı ve daha iyi yazılabileceği 

ortaya konmuştur.   

Dil öğretiminde stratejik öğrenmenin önemini ön plana çıkaran pek çok 

çalışma yapılmıştır. Oxford (1994) “Öğrencilere bir beceri alanında öğrenme 

stratejilerini geliştirmeyi öğretme genellikle tüm dil becerilerindeki (okuma, yazma, 

konuşma ve dinleme) performansını artırdığı saptanmıştır”.  

Winett (1979) da yazmada karşılaşılan problemin temel sebebinin yazma 

öncesi stratejilerinin kullanılmamasından kaynaklandığını belirtmektedir. 
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Shi (1998), yazmaöncesi stratejilerinden sınıf içi (peer talk) konuşma ve 

öğretmen yönlendirmeli (teacher-led prewriting discussions) stratejilerinin 

kompozisyon yazma sürecindeki etkinliğini ölçmüştür. Hazırlık sınıfından 47 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonunda yazmaöncesi stratejilerinin yazma 

başarısına genel olarak hiçbir katkıda bulunmadığını, hiçbir strateji verilmeyen 

öğrencilerin yazmaöncesi süreci kullanmadıkları için daha uzun kompozisyon 

yazdıkları, buna karşın diğer öğrencilerin daha kısa kompozisyon yazdıkları 

saptanmıştır. Strateji uygulayan öğrencilerin ise sadece çok geniş bir sözcük yelpazesi 

oluşturdukları ve bu sözcüklerin konuşma stratejileri sırasında kullanılan sözcüklerle 

paralellikler gösterdiği kaydedilmektedir. Ayrıca konuşma stratejilerinin, sınıf 

ortamında öğrenciye yazmaya başlamak için daha sosyal bir ortam sağladığı da 

kaydedilmektedir. Bu araştırma, zaman etmeninin kompozisyonun uzunluğu ve 

niteliği arasındaki ilişkinin önemini de ortaya koymaktadır. 

Harrington (1994), tahtada öyküleme (storyboard) yazmaöncesi stratejisini 

ilköğretim öğrencileri üzerinde uygulamıştır. Bu teknikte, yazılacak kompozisyon 

önce tahtaya veya kâğıda resim olarak çizilir, detaylar daha sonra verilir ve karakter 

yaratılarak ona iyi veya kötü bir kimlik verilir. Sorunlarla karşılaşan karakter bu 

sorunu çözerek hikâye sonlandırılır. Harrington kullandığı yazmaöncesi stratejisinin 

çocukları yazmaya güdülediğini ve yazmaya olumlu yönde katkıda bulunduğunu 

ifade etmektedir. Küçük çocukların bu stratejiyi kullanırken daha çok hayvan 

resimleri çizerek hikaye oluşturdukları gözlemlenmiştir. 

Winrow (1999), ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler üzerinde yaptığı 

çalışmada düşüncelerin zihinsel bir sunumu olan kümeleme stratejisinin daha çok 

düşünce ürettiğini ve planlama ile oluşturulan taslak arasında bir köprü görevi 

yaptığını belirtmektedir. Winrow’un çalışmasının amacı yazmaöncesi stratejilerinin 

çocukların kompozisyon için amaç belirleme ve düzenleme becerilerine olan  etkisini 

araştırmaktı. Çalışma sonunda kümeleme stratejisinin yazmada amaç belirlemeye 

(goal setting) yardımcı olduğu saptanmıştır. 



 

 

152 

Yazma öncesi stratejilerinin, düşünce ve duyguların gelişmesine ve konu 

seçme sürecine  yardımcı olduğu, ayrıntıları anımsattığı ve daha rahat yazma ortamı 

hazırladığı saptanmıştır (kaynak : http:/www.uen.org.). 

Halason (2002), kendi öğrencileri üzerinde sözlü yazmaöncesi stratejisini 

(oral composition-conversation strategy) uyguladığında öğrencilerin düşüncelerini 

daha çok geliştirdiklerini ve yazının ana hatlarının daha çok meydana çıktığını 

saptamıştır. 

Trent (1995) ise, kümeleme, beyin fırtınası tekniği, serbest yazma, ve 

gazeteci soruları veya sorgulayıcı sorular stratejisi (journalists' questions) gazeteci 

soruları gibi stratejilerin Elbow (1981), Graves (1983)’ün de ortaya koyduğu gibi 

öğrencinin imge ve hayal kurmasını, yaratıcılığını geliştirmekte ve başarı üzerinde 

etkili olmaktadır. 

Bleyaert (2002) kümeleme stratejisinin ve diğer yazmaöncesi stratejilerinin 

öğrencilerin düşünce üretmelerine, kompozisyon düzenleme ve gelişimine, konuya 

odaklanmalarına ve yazma stresini azaltarak duyuşsal alanlarına olumlu katkıda 

bulunduğunu kaydetmiştir.  

Hart (1997), yazılı anlatım dersinin başarısızlığının ardında yazmaöncesi 

aşamaya önem verilmemesinden ve göz ardı edilmesinden kaynaklandığını 

belirtmektedir. Yazara göre yazma derslerindeki yetersizliklerin başında kötü 

organizasyon, odaklayım eksikliği, ilgisiz detay ve örneklendirmeler, sonucun iyi 

bağlanmaması, kompozisyonun yeterli uzunlukta olmaması, dilbilgisi hataları ve 

biçim eksiklikleridir. Bunlardan ne yazık ki dilbilgisi ve biçim eksikliklerinin yazma 

sırasında oluşan hatalar olduğunu ama buna karşı diğer hataların kompozisyonun 

başından itibaren yapılandırılması gerektiğini söylemektedir. 

Tracey (1983) de tahtada öyküleme (stroyboard) yazmaöncesi tekniğini 

kullanarak öğrenci başarılarına bakmıştır. Sonunda bu stratejinin öğrencinin 

yaratıcılığını harekete geçirdiğini ve bir beyin fırtınası yarattığını ve öğrencilerin daha 

başarılı olduğunu saptamıştır. 
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Takolia (1999), 20’şer kişilik iki gruptan birinde yazma öncesi strateji olarak 

taslak stratejisini uygulamış. Araştırmacı, yazma öncesi stratejisi uygulanan grup 

uygulanmayan gruptan daha başarılı kompozisyon yazdığını ve her iki grubun 

başarısı arasında anlamlı bir fark olduğunu belirlemiştir. 

Reichard ve Norris (1998) tarafından 119 ilköğretim öğrencisi üzerinde 

resim çizme (drawing) yazmaöncesi stratejisi kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. 

Yazma öncesi stratejisi uygulanan 60 öğrenci, uygulanmayan 59 öğrenciye göre daha 

çok sözcük, cümle, düşünce üretmişler ve yazara göre genel yazma performansı 

deney grubunun lehine daha yüksek olarak kaydedilmiştir. Aynı çalışmada cinsiyet 

ile yazma stratejileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Kellogg (1990) da yaptığı çalışmada taslak çıkarma stratejisinin öğrencinin 

yazmada akıcılık becerisini ve kompozisyon kâğıdının niteliğini olumlu yönde 

geliştirdiğini saptamıştır.  

Ersman (1998) da çalışmasında yazma öncesi stratejilerinin olumlu 

etkilerinden söz etmekte ve bu stratejiler kullanıldığında kişinin kendini daha iyi ifade 

ettiğini ve kaygı öğesini azaltıp kişinin kendini rahat hissetmesini sağladığını ve 

böylece duyuşsal alan özelliklerine olumlu yönde katkıda bulunduğunu 

belirtmektedir. 

Ma Hood (1988), doktora tezinde, yaratıcı yazma kuramı ile bilişsel ve 

duyuşsal alan özellikleri arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışmıştır. Üniversite birinci 

sınıf öğrencilerine uygulanan tutum ve güdü ölçeklerinin öntest ölçümlerinde 

öğrencilerin yazmaya karşı olumsuz bir tutum sergilediği gözlenmiştir. Dört hafta 

süren yaratıcı strateji etkinliklerinden sonra öğrencilerin hem bilişsel hem de duyuşsal 

özellikleri değerlendirilmiş, bunun yanı sıra onlarla birebir görüşme yapılmıştır. 

Yaratıcı yazma etkinliklerinden ve birebir görüşmelerden sonra, öğrencilerin 

yazmaya yönelik tutumlarının, güdü ve başarılarının, öz güvenlerinin (self-esteem) ön 

ölçümlere göre anlamlı düzeyde ve olumlu yönde farklılaştığı belirlenmiştir. Ma 

Hood, yaratıcılığın yazma becerisini, yazma güdüsü ve yazmaya karşı tutumu olumlu 

yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Yazar bu nedenle yaratıcı çalışma etkinliklerine 

ağırlık verilmesi gerektiğini önermektedir. 
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Yazmaöncesi sözlü stratejisi bir başka çalışmada da aynı başarılı sonucu 

vermiştir. Bereiter ve Scardamalia (1987), (akt.Desai 1999), tarafından geliştirilen 

yazma öncesi sözlü  planlama ve sesli konuşma (speaking aloud) stratejileri 

öğrencilere verilerek onların yazma öncesi planlama verilmeden ve verildikten 

sonraki kompozisyon çalışmaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda yazma 

öncesi stratejisi verilen katılımcıların ilk test ve son teste göre anlamlı bir farklılık 

gösterdikleri ve kompozisyon kâğıtlarının daha iyi planlandığı, daha ayrıntılı ve daha 

bilgilendirici olduğu saptanmıştır. 

Anderson ve arkadaşlarının (akt Diaz ve ark 1995) yaptığı araştırma raporu 

sonuçlarına göre sınıf içi ders etkinliklerinde yazmaya ve yazmaöncesi sürece fazla 

zaman ayrılmadığı oysa yazma sürecine ayrılan sürenin öğrencilerin 

kompozisyonlarını olumlu yönde etkileyeceği belirtilmektedir. Yazarlar kendi 

yaptıkları bir çalışma da bu etkinliği ölçmek için yazma öncesi üç strateji resim çizme 

(drawing),  zihinde biçimlendirme (imaginary) ve karşılıklı konuşma  (dialogue) 

uygulamışlardır. İlköğretim öğrencileriyle yapılan çalışmada, ünlü edebiyat 

eserlerinden bir hikâyenin başı ve sonu verilip öğrencilerin bunu kendileri geliştirip 

sonlandırmaları istenmiştir. Bu araştırma, öğrencinin kullandığı yazma öncesi 

stratejilerini bulma, yazma öncesi stratejilerinin mi yoksa verilen edebiyat eserlerinin 

mi yazma becerisine katkısı olduğunu ortaya çıkarma, ayrıca en çok beğenilen ve en 

uzun hikayeyi saptama amacı taşımaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin yaklaşık 

%62.17’si resim çizme,  %27. 12’ si karşılıklı konuşma ve %10.17’si ise zihinde 

biçimlendirme stratejilerini kullandıkları ve kitap seçiminin öğrencilerin yazmaya 

güdülenmesine ve yazmadaki akıcılığa katkı sağladığı saptanmıştır. Yazarlar, 

araştırma sonunda, yazmaöncesi süreçte pek çok farklı yazma öncesi stratejileri 

uygulanarak, öğrencilerin hangisinde daha başarılı olduklarının saptanması gerektiği 

sonucuna varmışlardır. Diaz ve arkadaşları yazmanın ve yazma öncesi etkinliklerin 

ders izlencelerinde yer almasını ısrarla vurgulayarak erken yaşta edinilen tutum ve 

davranışların ömür boyu devam edeceğini ve bu yüzden yazmanın okul öncesi 

dönemden başlayarak okul hayatı boyunca sürdürülmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. 
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Yazılı Anlatım dersinde kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile ilgili yapılan 

bir araştırmada bu tekniğin öğrencide varolan bilgiyi ortaya çıkarmada çok yararlı bir 

yöntem olduğu dile getirilmektedir. “Sınıf içi ve grup içindeki etkinliği hızlandıran 

kümeleme yazmaöncesi stratejisi ev ödevlerini yapmada kolaylık sağlamakta ve 

öğrenmeyi hızlandırmaktadır” Ronesi (1995). 

Bir başka çalışmada ise Yazılı Anlatımda kümeleme yazmaöncesi 

stratejisinin öğretilmesinin, öğrenciyi, istediği düşüncelerden herhangi birini 

geliştirmek için seçici konumuna getirdiği saptanmıştır. Bunun da geniş bakış 

açısından (genelden), özele (burada özel, konuyu sınırlandırma anlamında 

kullanılmıştır.) doğru bir kayışa götürdüğü ve konuyu sınırlandırmaya katkıda 

bulunduğu belirtilmiştir (http:/owl.purdue.writing.com). 

Yaptığı sınıf içi çalışmalarında kümeleme yazmaöncesi stratejisini kullanan 

Wheeler (2002), kümeleme stratejisinin beyindeki yaratıcılığı ortaya çıkardığını ve 

öğrencilerin bir ön hazırlık yaparak daha başarılı olduklarını ifade etmektedir. 

Natan (2000), İspanyolca Yazılı Anlatım dersinde yaptığı uygulamada 

kümeleme yazmaöncesi stratejisinin tüm düzeydeki öğrenciler için elverişli bir 

öğrenme stratejisi olduğunu ortaya koymuştur. Yetenek düzeyini göz ardı eden bu 

stratejide, öğrencinin mutlaka yazacak konular bulduklarını dile getiren yazar, bu 

stratejinin kolay, uygulanabilir ve yararlı olduğunu ve dört amaca hizmet ettiğini 

ifade etmektedir.  

• Öğrencilerin daha az kaygılı olmalarını sağladığından dolayı onların 

düşünce ve fikirlerini üretmelerine daha fazla yardımcı olur. 

•  Öğrencileri kompozisyon yazmaya zorlar.  

• Öğrencilerin kompozisyonlarını uzamsal olarak görmelerini sağlar.  

• Düşünme sürecini hızlandırıp fikirlerin organize edilmesini sağlar 

 (Natan 2000).  

Natan’a göre bu stratejinin en iyi yanının öğrencilerin yetenekli olup 

olmadığına bakmaksızın mutlaka yazacak bir şeyler bulmalarına yardımcı olması ve 

böylece evde yazacakları kompozisyonlarda da öğrencilerin korkularını azaltmaya 



 

 

156 

yardımcı olmasıdır. Yazar, öğretmenin aynı zamanda öğrencilere, gerçek anlamda 

paragraf veya kompozisyon yazmaya başlamadan önce olası yeni fikirleri 

üretmelerine de yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Natan, kümeleme stratejisini 

kullandığı sınıflarda başarının arttığı ve bunun sonucu olarak da kaygı öğesinin 

azaldığını saptamıştır. Kaygı öğesinin öğrenmeye engel olduğu ayrıca araştırmalarla 

ortaya konmuştur Kılıç (2003), Krashen (1985, akt. Abi Sarma 2000), Rico (2000).  

Kılıç (2003:156,)’ın bu konudaki görüşü bizim düşüncemizi desteklemektedir; 

“Yüksek kaygı düzeyi, öğrencilerin belirli bir konuyu öğrenirken yoğunlaşmalarına 

engel olur”. 

First ve ark. (1995) kümeleme yazmaöncesi stratejisinin öğrenci üzerindeki 

etkinliğini araştıran çalışmasında kümeleme stratejisinin yazma sürecinin çok 

yönlülüğünü göstermeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Kümeleme 

stratejisinin deneyimlerin görsel olarak organize edilmesini ve yazarı etkin bir 

katılımcı olarak yazma sürecine katılımını sağladığını belirtmektedir.  

Ukrainetz (1995) tarafından 3 kız ve üç erkek öğrenci üzerinde yapılan 

deneysel çalışmada yazmaöncesi resimli strateji (pictographic strategy) öğretimi 

anlatısal metin tipi ile beraber gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin öntest ve sontest 

arasındaki başarılarına sekiz hafta sonra bakılmıştır. Uygulama sonucunda resimli 

strateji uygulanan grubun anlatısal metin türünde daha uzun ve daha kaliteli metinler 

yazdığı ve başarısının yükseldiği ortaya çıkmıştır. 

Gilholly (1996), temel İngilizce bilgisi olan ama yazma ve okuma 

derslerinde zayıf olan ve yazma sınavından geçemeyen bir grup öğrenciye okumaları 

için ön hazırlık olması açısından birkaç kitap vermiş ve okudukları kitaplarla ilgili 

olarak on bin sözcükten oluşan birer kompozisyon yazmaları ve bunu sınıf ortamında 

tartışmalarını sağlamıştır. Öğrencilere dilbilgisi dersi verilmemesine rağmen dilbilgisi 

ve yazma becerisi yönünden öğrencilerin eskiye kıyasla çok daha iyi konuma 

geldiklerini, uygulamadan önce öğrencilerin sadece % 35’inin kompozisyon 

sınavından geçmekte iken bu uygulamadan sonra bu sayının %60’a yükseldiğini 

belirtmiştir. 
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Abu Rass (2001) İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen İsrail’deki 

üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında okuma ve yazma 

dersleri bütünleştirildiğinde öğrencilerin hem öğretilen beş paragraf tipinde yazı 

yazmada hem de okumada başarılı oldukları sonucuna varmıştır. Çalışmada İngiliz 

Edebiyatından seçme eserlerin basitleştirilmiş örnekleri verilmiş ve önce bu eserleri 

okuyup daha sonra buradaki karakterleri ve olayları düşünmeleri ve onlarla ilgili 

hikâyeyi yeniden yazmaları istenmiştir. Sonuç olarak da kitaba dayalı öğretimin 

yazma becerisini de geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin okuma alıştırmaları 

verilmeden önceki yazdıkları ile okuduktan sonra yazdıkları arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır. Söz konusu çalışmada öğrencilerin okudukları yapıtlar, aslında bir  

yazma öncesi hazırlık olarak öğrencilere verilmiştir.  

Hayn (1991), yazma öncesi stratejilerinin etkililiğini ölçmek amacıyla 63 

öğrenci üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bunların yarısı Kansas Üniversitesi 

birinci sınıf, diğer yarısı da lise öğrencileri olmak üzere iki farklı düzeyde gruplar 

belirlenmiş, her iki grupta da deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Öğretim 

programı, farklı iki öğretmen tarafından yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan bütün 

yazma öncesi tekniklerin ne üniversite ne de lise düzeyindeki öğrencilerin yazma 

becerilerinde hiçbir değişikliğe yol açmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak da geleneksel 

anlamda kullanılan yazma tekniği ile yazmaöncesi stratejilerinin uygulandığı sınıflar 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada anlatısal metin 

tipi ve anlatısal metin ölçeği kullanılmıştır. Kompozisyon kâğıtları değerlendirilirken 

bütüncül değerlendirme biçimi esas alınmış ve araştırmacının dışında iki uzman 

tarafından okunmuştur.  

Schweiker ve ark. (2000) yazmaöncesi stratejilerinin öğrencinin yazma 

performansına ve kaygısına olan etkilerini araştırmışlardır. Araştırmacılar Amerikada 

kırsal kesim sayılabilecek bir bölgedeki ilköğretim öğrencileri 2. kademeden 38 

öğrenci üzerinde uygulamayı gerçekleştirmişlerdir. Ama daha sonra katılımcıların 

bazı uygulamalara katılıp bazılarına katılmamalarından dolayı bu sayı 29’a düşmüştür 

Katılımcılar sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelmektedir. Öğretim programı 

farklı iki öğretmen tarafından verilmiştir. Her gün iki saat süre ile toplam 6 aylık bir 

program uygulanmış ve yazmaöncesi etkinliğine 30 dakika ayrılmıştır. Başlangıçta 
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deney ve kontrol gruplarına aynı konu verilmiş ve öğrencilerden verilen konu 

hakkında kompozisyon yazmaları istenmiştir. Bütüncül yönteme göre değerlendirilen 

kompozisyonlarda anlatısal metin tipi kullanılmıştır. Yazarlar araştırma da tutum ve 

kaygı öğelerini de ölçmüşlerdir. Tutum dört kategoride incelenmiştir: Öğrencilerin 

genel olarak yazmaya karşı olan tutumları, Öğretilen stratejiye karşı tutumları,  

öğrencilerin kendi yeteneklerine karşı tutumları, Yazılan kompozisyonların 

basılmasına karşı olan tutumları. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gurubundaki 

öğrencilerin bütüncül değerlendirme biçimine göre elde edilen toplam notları ve 

kaygı öntest sontest sonuçları karşılaştırılmış ve yapılan etkinliğin deney gurubu 

lehine hem genel başarı notlarında hem de öğrenme kaygısını ve yazmaya karşı olan 

tutumunu olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Öğrenciler yazmayı kendilerini ifade 

etme yolu olarak benimsediklerini belirtmişlerdir. Çalışmada kümeleme, serbest 

yazma, günlük ve hikâye başlatma stratejileri ile sözlü tartışma tekniği kullanılmıştır. 

Kompozisyonda başlık seçme, düşünce üretme ve bu düşünceleri kompozisyonda 

organize etme, okuyucu belirleme ve noktalama, imla, dilbilgisi, kağıt düzeni ve 

kompozisyon gelişimi parametrelerine bakılmıştır. Bu ölçütlerle kümeleme ve diğer 

yazmaöncesi stratejileri arasında olumlu bir ilişki saptanmıştır. Çalışmanın öneri 

bölümünde,  yazarlar kaygı öğesini azaltmak ve öğrencilerin yazma becerilerinin 

gelişmesi için yazmaöncesi etkinliklere ağırlık verilmesi ve öneminin vurgulanması 

gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yazma başarısı ve sosyo ekonomik düzey arasında bir 

ilgileşim bu çalışmada saptanmamıştır. 

Robert ve Lange (1995), okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri üzerinde 

uyguladığı kümeleme stratejisinin hatırlamaya yardımcı olduğunu ve öğrencilerin 

bilişsel sürecini harekete geçirdiğini saptamıştır. 

Buzan (1976) tarafından yapılan bir çalışmada, beynin sağ ve sol 

yarımküresi kompozisyon yazarken kullanıldığında başarının yüksek olduğu 

kanıtlanmıştır.  

Mariconda (2002), kompozisyon yazamayan öğrenciler üzerinde yaptığı 

çalışmasında, yazma öncesi stratejilerini kullanarak başarılı sonuçlar elde ettiğini; 
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sonuç olarak iyi bir kompozisyona başlamak için iyi bir planlamanın yapılmasının 

gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bilgisayar destekli kavram haritalama stratejisini yazmaöncesi stratejisi 

olarak kullanan Yuan (2003) bunun ortaöğretim öğrencilerinin yazma dersindeki 

başarısı üzerindeki etkisine bakmıştır. Araştırmada kanıtlayıcı metin tipi ve bütüncül 

değerlendirme biçimi kullanılmıştır. Öğretim programını iki farklı öğretmen 

uygulamıştır. Araştırmacı, bilgisayar destekli (kavram haritalama stratejisi ile birlikte) 

ve desteksiz öğretim verdiği deney ve kontrol gruplu çalışması sonucu kavram 

haritalamanın düşünce üretmede yararlı olduğunu ama bu üretilen düşüncelerin 

öğrencilerin yazma performansına nitelik olarak bir şey katmadığını fakat kavram 

haritalamanın niteliğinin öğrenci performansıyla ilgili olduğunu saptamıştır. Bu 

çalışmada ayrıca kanıtlayıcı metin tipinde ve kavram haritalama stratejisini 

kullanmada cinsiyetin bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Honeycutt (2002) de öğrencilerin anlatısal metinde yazmaöncesi stratejisi 

kullanıp kullanmadıklarını araştırmış ve yazmaöncesi stratejilerini kullanmadıklarını 

ortaya çıkarmıştır. Yazma öncesi stratejisi kullanan öğrencilerle kullanmayanların 

başarılarını ölçen araştırmacı, strateji kullanan öğrencileri kullanmayanlara göre daha 

başarılı bulmuş ve öneri olarak yazmaöncesi stratejilerinin derslerde kullanılmasını 

önermektedir. 

Vinson (1980) doktora tez çalışmasında yazmaöncesi stratejilerini kullanarak 

bu stratejilerin öğrencilerin yazma becerilerine olan katkılarını araştırmıştır. Bu 

çalışma, iki deney ve bir kontrol guruplu ön test-son test deney desenli bir çalışmadır. 

Çalışmada betimleyici metin tipi verilmiş ve bu metin özellikleri doğrultusunda sekiz 

hafta boyunca yazmaöncesi stratejilerinin 179,dokuzuncu sınıf öğrencisi üzerindeki 

etkinliği araştırılmıştır. Konuşarak yazma (talk-write) ve imitasyon (imitation) 

stratejileri ile ilgili etkinlikler üç öğretmen tarafından deney gurubuna verilmiştir. 

Kontrol gurubuna ise herhangi bir etkinlik verilmemiş yalnızca geleneksel öğretim 

programı uygulanmıştır. 4’ lü ölçek uygulanan çalışmada ön testler Varyans Analizi 

(ANNOVA) Kovaryans Analizi (ANCOVA) ile son testler yapılmış ve bulgular en 

etkili yazmaöncesi stratejisinin konuşarak yazma stratejisi, en az etkili stratejinin ise 
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model ve imitasyon stratejileri olduğunu ama buna karşılık geleneksel yöntemin 

hiçbir etkinliğinin olmadığını ortaya koymuştur. En etkili stratejinin ortalama puanları 

ve standart sapma puanları diğer guruptaki puanlara göre daha yüksek çıkmış ama 

ortaya çıkan puan istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Thompson (1999) tarafından Amerikanın Missouri eyaletinde 1997–98 

öğretim yılında 5. ve 6. sınıflardan 206 öğrenciye farklı öğretmenler tarafından yazma 

öncesi stratejileri uygulanmış ve t-testi sonucu, strateji kullanan öğrencilerin 

kullanmayanlara göre p <.05 düzeyinde anlamlı bir fark elde etmiştir. Varyans analizi 

(ANOVA) sonucu cinsiyet ve yazma öncesi stratejileri arasında herhangi bir ilişki 

saptanmamıştır. 

Warrington (1999), oniki hafta süren bir öğretim süresinin sonunda kavram 

haritalama stratejisinin yazma becerisine olan katkısını belirlemeye çalışmıştır. 92 

ilkokul öğrencisi ile öntest-sontest modelinin uygulandığı araştırma sonunda bu 

stratejiyi kullanan öğrencilerle kullanmayan öğrencilerin notları arasında deney 

gurubu lehine anlamlı fark bir ortaya çıkmıştır. Son test uygulamasında her iki 

gurupta da cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Aynı çalışmada 

demografik değişkenlerden etnik yapı ve sosyo-ekonomik düzeye de bakılmıştır. Ama 

bu etmenler ve öğretilen strateji arasında bir ilgileşim saptanmamıştır. 

Sturm (1996), yazma öncesi stratejilerinin okuma ve yazma özürlü 

ilköğretim ikinci kademedeki öğrenciler üzerindeki etkililiğini ve yazmaya karşı olan 

tutumu üzerindeki etkisini araştırmıştır. Açıklamalı metin tipinin kullanıldığı 

çalışmaya 24 öğrenci katılmıştır. Arıştırmada, akıcılık (fluency) ve dilbilgisi öğeleri 

ölçüt olarak belirlenmiş ve bütüncül değerlendirme biçimi kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonunda, yazma öncesi stratejilerinden kümeleme stratejisinin bu 

gruptaki öğrencilerin yazma becerilerine ve yazmaya karşı olan tutumları üzerine 

olumlu yönde hiçbir katkı sağlamadığı sonucuna varılmıştır. 

Oysa bir başka çalışmada yine aynı strateji (kümeleme) ve diğer yazma 

öncesi stratejileri üzerine yapılan bir araştırmada bu stratejilerin yazma sürecini daha 

etkin hale getirdiğini ve daha kaliteli yazma ürünü ortaya çıkardığı saptanmıştır 

http://www.shsu.edu/..). 
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Castello (1993) doktora tezinde tartışmacı metin tipini öğretirken 

yazmaöncesi stratejilerini kullanarak stratejilerin etkinliğini ve öğrencilerin bilişsel 

düzeylerini ölçmüştür. Sonuç olarak bilişsel ve bilişüstü stratejilerini kullanan 

öğrencilerin kompozisyonlarının kullanmayanlarınkine göre daha karmaşık bir yapı 

içerdiğini ve yazmanın öğeleri arasında daha anlamlı bir ilişki kurduklarını ve daha 

nitelikli kompozisyon yazdıklarını saptamıştır.  

Raimes, (1983b) bir başka çalışmasında kümeleme yazmaöncesi stratejisini, 

söylemek istediğini keşfetme olarak nitelerken, bu stratejinin yazma sürecini de hızlı 

bir şekilde başlattığını ve bunun öğrenci üzerinde olumlu bir etki yarattığını ifade 

etmektedir. 

Dawson ve Essid (2000) ise kümeleme yazımaöncesi stratejisi 

uygulandığında, sözcüğün verildiği ilk andan itibaren çok kısa bir süre içinde kişiyi 

farklı konuları ve düşünceleri keşfe yönlendirdiğini ve Yazılı Anlatım dersinde 

öğrenciye zamandan tasarruf sağlayıp, ufkunu genişlettiğini belirtmektedirler.  

Ambron (1988), yaptığı çalışmada kümeleme stratejisinin, öğrencilerin 

sözcük dağarcığını zenginleştirdiğini, onları edilgen konumdan etkin konuma 

getirdiğini ve öğrenmede öğrencinin sorumluluk aldığını kaydetmektedir. Yazar, 

öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda kümeleme stratejisinin, öğrencileri 

bireysel yaratıcılığa ittiğini, grupla öğrenme sağladığını, bunun sonucunda öğrencinin 

derse ilgi ve dikkatinin arttığını, her öğrencinin özgürce düşüncesini dile 

getirebildiğini kaydetmektedir.  

Rubin (1984), kendi derslerinde uyguladığı kümeleme stratejisinin zihinsel 

bir aerobik olduğunu yaratıcı düşünme dolanımını (sirkülasyonu) teşvik ettiğini ve 

öğrencilerin daha rahat ve daha başarılı yazdıklarını ortaya koymuştur. 

Evans (2002:131)’a göre kümeleme stratejisi, öğrenmede anlamı 

oluştururken aynı zamanda bu anlamı derinleştirmektedir. Ona göre en anlamlı 

öğrenme gözlem değil katılımdır, bu katılımı da kümeleme stratejisi sağlamaktadır.  
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Mu Chiu (2001), yazılı anlatıma girdiği sınıflarda dersi bir projeye 

dönüştürerek; klasik yazma dersleri yerine öğrencilerden her hafta gözlem ve günlük 

yazmalarını istemiştir. Bunlar günlük hayatta ve sınıfta olup bitenler hakkında yazılan 

kompozisyonlardır. Bu yazılanlar arkadaş ve öğretmenlerle birlikte incelenmiş ve 

daha sonra oluşturulan bir sınıf gazetesinde yayınlanmıştır. Yazar, bu araştırmasında 

sınıf gazetesinin özgüven ve başarıyı getirdiğini, öğrencilerin çevresindeki olayların 

kendi yaşamlarına dayalı olmasından dolayı, onların ilgi ve bilgilerinin arttığını 

ortaya çıkarmıştır. 

Winter (1996), yazmaöncesi stratejilerinden problem çözme stratejisini 

kullanarak öğrenci başarılarındaki farklılaşmayı araştırmıştır. Çalışmanın sonunda bu 

stratejinin kompozisyon düzenlemede, istenen mesajı iletmede, bireysel ve grup 

çalışmalarında etkili olduğu kanıtlanmıştır. 

Malone (1994), beş yazmaöncesi stratejisinin ele bakmadan resim çizme 

(blind) drawing), serbest yazma (free writing), kümeleme (clustering), düşünmeye 

zaman ayırma  (think time) bakarak resim yapma (visible drawing) stratejilerinin lise 

öğrencilerinin başarıları üzerindeki etkililiğini incelemiştir. Çalışmasını bu 

stratejilerin düşünce üretimi, iletişim ve cinsiyet üzerindeki etkisi üzerine 

yapılandırmıştır. Çalışmanın sonunda kümeleme, bakmadan yazma ve serbest yazma 

stratejilerini kullanan öğrencilerin başarılarının, odaklanma ve düşünce üretmede 

diğer stratejileri düşünme süresi ve bakarak resim yapma stratejilerini kullanan 

öğrencilerinkinden daha yüksek çıkmıştır. 

Alan yazını taramasından da anlaşılacağı üzere; yapılan çalışmalar, farklı 

sonuçlar ortaya koymakla birlikte araştırmaların çoğu yazmaöncesi stratejilerini 

kullanan ve kullanmayan öğrencilerin tutum, kaygı ve başarı boyutlarında deney 

grubu lehine anlamlı farklar ortaya koymaktadır. Her araştırma, yazmaöncesi 

stratejilerini farklı boyutlarda incelemiştir. Araştırmalar, daha çok yazmaöncesi 

stratejilerinin odaklanmada, düşünce üretmede, istenen mesajı iletmede, özgür ve 

yaratıcı düşünmeye katkıda bulunmada, derse ilgi ve dikkati artırmada, öğrenciyi 

etkin bir konuma getirip kendi öğrenmesinden sorumlu tutmada, yazma sürecini hızla 

başlatmada, sözcük dağarcığını zenginleştirmede, akıcılık sağlamada etkili olduğunu 
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ortaya koymaktadır. Araştırmalara dayanarak öğrencilerin yazma dersine karşı 

olumsuz duygulara sahip olduğunu ve bu olumsuzlukları sınıfa taşıdıklarını söylemek 

mümkündür. Yine araştırma bulgularına göre, kümeleme ve diğer yazmaöncesi 

stratejilerinin dersteki başarıyı, tutumu olumlu yönde etkilediği, kaygı öğesini 

azalttığı ve öğrencileri derse güdülediği anlaşılmaktadır. Çalışmalar, daha çok ilk ve 

orta öğretim kademelerinde uygulanmasına rağmen, üniversite düzeyindeki sınırlı 

araştırmalara da rastlanmıştır. Yapılan çalışmalarda yazmaöncesi stratejileri ve 

cinsiyet arasında bir ilgileşim saptanmamıştır. Alan yazınında yazmaöncesi 

stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal alan özelliklerini birlikte inceleyen çalışmaların 

azlığı da dikkat çekmektedir.  
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III. BÖLÜM  

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmada kullanılacak deney deseni, ölçekler, veri toplama 

araçları, verilerin analizinde kullanılan teknikler ve araştırmada izlenen yol, işlem 

basamakları ve veri çözümleme teknikleri ile katılımcılar hakkında bilgi 

verilmektedir. 

3.1. Araştırmanın Modeli: 

Bu çalışmada,  üniversitenin numara sırasına göre tek çift biçiminde sınıfları 

oluşturma uygulamasından ve sınıfları yeniden oluşturma imkanına sahip 

olunmadığından dolayı yarı deney desenli araştırma yöntemi uygulanmıştır. 

Uygulamada “öntest-sontest kontrol gruplu araştırma modeli” kullanılmıştır. Deney 

deseni 4. Tablo’da gösterilmektedir. 

3.2. Deney Deseni 

Öntest-sontest deney ve kontrol gruplu araştırmada iki grup üzerinde dört 

deney modeli uygulanmıştır. Deney grubunda Kümeleme yazılı anlatım öncesi 

stratejisi, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim programı uygulanmıştır. 

(Geleneksel öğretim, öğretmenin liderliğinde belirlenen konu başlığı ve ön hazırlık 

yapılmadan işlenen yazma öğretimi anlamında kullanılmıştır. (Geleneksel öğretimin 

kapsamlı tanımı tanımlar bölümünde ayrıca verilmiştir). Her iki gruptaki uygulama 

aynı öğretmen tarafından yürütülmüştür.  

4. Tablo: Deney Deseni 

Grup Ön test Uygulama Son Test 

DENEY GRUBU TÖT, KÖT , AUS1 Kümeleme TST,KST, 

(AUS2), (AUS3) 

KONTROL GRUBU TÖT, KÖT, AUS1 Geleneksel TST, KST , 

(AUS2),   
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Tablo 4’de belirtildiği gibi, araştırmada deney ve kontrol gruplu ön-test, son-test 

modelleri uygulanmıştır. Araştırmanın başında her iki gruba araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Tutum Ölçeği” (TÖ) verilmiştir, sırayla tutum öntest (TÖT), ve 

kompozisyon öntest (KÖT) verildi. Daha sonra yine her iki gruba tutum sontest 

(TST) ve kompozisyon sontest (KST) uygulaması yapıldı. Kompozisyon öntestte 

(KÖT) her iki gruba geleneksel yöntemle kompozisyon yazdırıldı; uygulamanın 

sonunda  ise kontrol grubuna yine geleneksel yöntemle, uygulama aşamasında deney 

grubuna “Kümeleme stratejisi” tanıtılıp buna göre tekrar kompozisyon yazdırıldı. 

Kompozisyona yönelik açık uçlu sorular deney ve kontrol grubuna öntest ve sontest 

olarak verilmiş (AUS1), ayrıca deney grubuna son test olarak yönteme ilişkin açık 

uçlu sorular (AUS2) uygulanmıştır. Uygulama 10 hafta sürmüştür. Gruplara 

uygulanan ders planları EKLER bölümünde verilmiştir. 

3.3. Denel İşlemler 

Uygulama Ekim, Kasım ve Aralık 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında 

her iki grupta haftada ikişer saat yapılmıştır. Araştırma süresince ders programının 

deney grubundan bir gün sonra ve aynı saatte yapılmasına özen gösterilmiştir. 

Grupları etkileyen rastlantısal değişkenleri ortadan kaldırmak amacıyla her iki grubun 

aynı zaman diliminde ders yapmasına dikkat edilmiştir. İşlenen konular ve ders 

saatlerine göre dağılımları 5. Tablo’da verilmiştir. 

5.Tablo : Uygulama Boyunca İşlenen Konuların Haftalara Göre Dağılımı 

Tarih Süre Konular 

Ekim 2004 2x40 Paragraph Level: Subject and Topic 

 2x40 What is a subject: A general area of interest Subject: 

General: Sports   

 2x40 To introduce a controlling idea 

 2x40 Basic organization of a paragraph and  choronological 

order 

Kasım 2004 2x40 parts of a paragraph  (topic, body, conclusion) 

 2x40 Language Mechanics : Punctuations 

 2x40 Narrative composition: Set a story and create the characters 



 

 

166 

of the story 

 2x40 Techniques of creating characters and ending stories 

Aralık 2004 

(Deney grubu) 

2x40 Introduction to Prewriting: clustering prewriting strategy 

 2x40 Prewriting activities  with students 

3.4. Çalışmada Yer Alan Katılımcılar  

Bu araştırmada yer alan katılımcılar, deney ve kontrol gruplarından 

oluşturulmuş ve Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. 

“Araştırmalarda iç-geçerliği tehdit eden tehlikeleri önlemenin bir yolu kontrol 

grupları kullanmaktır” (Kaptan 1977: 162). Deney ve kontrol gruplarının bilişsel 

düzeylerinin birbirine yakın olduğu hazırlık sınıfı kompozisyon notları ve ÖSS giriş 

notları ön test ölçümleri ile saptanmıştır. Bunu yapmadaki amaç, öğrencilerin ön 

öğrenmeleri ve bilişsel giriş davranışları ile yeteneklerindeki farklılığın araştırmayı 

etkileyebilecek etmenlerini kontrol etmektir. ÖSS giriş ve hazırlık sınıfı kompozisyon 

notları ile ilgili tablo eklentiler bölümünde verilmiştir. Bununla birlikte fakülteye 

girişte öğrenciler tek ve çift numaralarına  göre sınflara yerlkeştirildiğinden birçok 

bakımdan öğrencilerin eşit olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sınıflar daha önce 

oluşturulduğu  ve yeniden sınıfların oluşturulması mümkün olmadığı için iki sınıftan 

biri deney diğeri kontrol grubu olarak atanmıştır. Öğrencilerin bir kısmı hazırlık 

okumuş, bir kısmı ise hazırlık sınavını geçerek sınıf atlamıştır.  

Araştırma 2003-2004 Güz döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 

Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, I/B ve I/C sınıflarından "İngilizce 

Yazma" dersine devam eden 47 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney, sınıf 

bozulmadan, Ekim – Kasım –Aralık 2003’te 27’si deney grubu (1/B), 20’si kontrol 

grubu (1/C) olmak üzere 11’i erkek 36’sı kız olmak üzere toplam 47 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Toplam öğrenci sayısı başlangıçta 55 iken öğretim programı 

sırasında gelmeyen veya ön-son ölçümlere katılmayan öğrenciler olduğu için bu sayı 

47’e düşmüştür. Bu öğrencilerin arasından araştırma sırasında uygulanan öğretim 

programını alan ve araştırma süresince işlenen derslerin tümüne katılan öğrenciler 

gerçek katılımcı olarak kabul edilmiş ve yalnızca bu öğrencilerin puanları üzerinde 

istatistiksel çözümlemeler yapılmış diğerleri ise bu çalışmanın dışında bırakılmıştır. 
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Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sayıları ve cinsiyetlerine göre dağılımları 

6.Tablo’da gösterilmektedir.  

6.Tablo : Katılımcıların Gruplara ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet Kontrol  Deney 

Kız 15 21 

Erkek 5 6 

Toplam 20 27 

 

3.5. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları şunlardır: 

a) Tutum öntest :Yazılı Anlatım dersine yönelik öğrenci tutumunu ölçmek 

üzere araştırmacı tarafından hazırlanan “Tutum Ölçeği”. 

b) Tutum sontest 

c) Kompozisyon öntest Öğrencilere yazdırılan “Kompozisyon kağıtları”. 

d) Kompozisyon sontest 

e) Öğrencilere yazılı anlatım dersiyle ilgili görüşlerinin sorulduğu açık uçlu 

tek soru-cevap kağıtları 

f) Öğrencilere yönelik hazırlanan kişisel bilgiler anketi. 

Tutum ve Kompozisyon öntestleri araştırmacı tarafından öğrencilere 

araştırmanın başında; tutum sontest ve kompozisyon sontest ise uygulamanın sonunda 

yapılmıştır. 
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3.6. Uygulamada Kullanılan Diğer Araçlar 

Uygulama süresince kullanılan diğer araçlar şunlardır: 

� Kümeleme yazmaöncesi stratejisi öğretim programı. 

� Anlatısal metin bilgisi öğretim programı 

� Klasik kompozisyon yazma öğretimi programı 

� Çeşitli yazılı anlatım konu başlıkları 

� kelime, cümle, paragraf ve kompozisyon düzeyinde alıştırmalar. 

Kümeleme yazma öncesi stratejisi, Rico (2000, 1993, 1976) tarafından izlenen 

yol benimsenerek uygulanmıştır. Denel işlemler her iki grupta da araştırmacı 

tarafından yürütülmüştür. Bu durum hem değişik öğretmenlerin öğretmenlik 

becerilerindeki farklılıklardan kaynaklanabilecek bozucu etkileri önlemek hem de 

denel işlemlerin planlandığı biçimde uygulanmasını sağlamak için gerekli 

görülmüştür. Uygulama sırasında hazırlanan ders planlarının dışına çıkılmamıştır. 

3.7. Veri Toplama Teknikleri 

Bu araştırma için gerekli veriler, ilgili alan yazının taranması ve öğrencilerin 

yazılı anlatım dersine yönelik tutumları, araştırmacı tarafından geliştirilen tutum 

ölçeğinden elde edilen veriler, öğrencilerin başarısını ölçmek üzere onlara yazdırılan 

kompozisyon kâğıdı örnekleri ve öğrencilerin uygulanan yeni teknikle ilgili yazılı 

olarak verdikleri dokümanlar olmak üzere üç kaynaktan toplanmıştır. Bu amaçla 

anket geliştirmeden önce ilgili kaynaklar, bildiriler, araştırmalar ve raporlar ile benzer 

araştırmaların anketleri incelenmiştir. Hazırlanan anketteki maddelerin içerik, anlatım 

ve dil yönünden incelenmesi için uzman görüşleri alınmış ve 49 soruluk bir ölçek 

geliştirilmiştir. Uzman görüşüne sunulan beşli likert tipi anket 181 öğrenciye 

uygulanmış, faktör analizi sonucunda 9 madde ölçekten çıkarılmış, madde sayısı 

49’dan 40’a düşürülmüştür. Bu araştırmada nitel ve nicel veriler, Tutum Ölçeği (TÖ) 

ve Kompozisyon Başarı Testi- (KBT)  öğrencilere yazdırılan yazılı anlatım 

kâğıtlarının, Yazılı Anlatım dersine giren ve alanında uzman kişilerce okunup 

değerlendirilmesi ile elde edilmiştir . 
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Nicel yöntemde, veri toplama tekniklerinden ölçme teknikleri kullanılmıştır. 

Nitel veri toplama yöntemlerinden; “araştırılması hedeflenen olgu ve olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini” (Yıldırım ve Şimşek, 2000:140) 

kapsayan ‘doküman analizi’ kullanılmıştır. Le Compte ve Goetz (1982, akt. Yıldırım 

ve Şimşek 2000) nitel araştırmalarda, araştırmanın güvenirliği konusunda birtakım 

yolların izlenmesi gerektiğini, örneğin veri analizinde ikinci bir araştırmacıyı 

önermekte ve böylece güvenirlik ve geçerliğin yükseleceğini ifade etmektedirler. Bu 

araştırmada da doküman analizinde, araştırmacının dışında iki uzman kişi çalışma 

yapmıştır. Nitel araştırma yöntemindeki doküman analizinde göz önünde tutulan 

ölçütler eklentiler bölümündeki kompozisyon değerlendirme formunda belirtilmiştir, 

(EKLER bölümü). 

Bu araştırmada, dilin tüm yapılarını içeren analitik ve metin özellikli 

değerlendirme ölçütleri esas alınarak öğrenci kâğıtları incelenmiştir. Kompozisyon 

değerlendirmesi kendi içinde alt ulamlara ayrılmıştır. Her ulam kendi içinde farklı 

notlarla en yüksekten en düşüğe doğru değerlendirilmiştir. Sözcük bölümüne, 

dilbilgisine 20, odaklayım ve amaca 30, noktalama ve kâğıt düzenine 10, 

düzenlemeye 20 puan verilmiş ve bunların toplam puanı esas alınmıştır.  

Kompozisyon Puanlama Ölçütleri ve Puanların Dağılımları 

Ulamlar Puan 

Dilbilgisi 20 

Sözcük  20 

Odaklanma ve akıcılık 30 

Kağıt düzeni ve imla bil. 10 

Komp.düzeni ve gelişimi 20 

Toplam 100 
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3.8. Araştırmada İzlenen Basamaklar 

Bu araştırmada sırasıyla şu işlemler uygulanmıştır: 

� Veri toplama araçlarının hazırlanması. 

� Araştırmada uygulanacak Programın geliştirilmesi. 

� Veri toplama araçlarının uygulamasının yapılması. 

� Veri toplama araçlarının geçerlik güvenirliğinin denetlenmesi ve 

geliştirilmesi. 

� Uygulamada kullanılacak deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi ve 

bunların oluşturulması. 

� Tutum ölçeğinin kontrol ve deney gruplarına verilmesi, 

� Deney ve kontrol gruplarına ön- test ve son-test olarak kompozisyon 

yazdırılması,  

� Kompozisyon kâğıtlarının başka uzman kişiler tarafından araştırmacının 

belirlediği ölçütlere uygun olarak okunması. 

� Verilerin analizi; Verilerin değerlendirilmesi; Yorumlama. 

3.9. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi  

3.9.1. Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliliği 

Öğrencilerin Yazılı Anlatım dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tutum 

ölçeği geliştirilmiştir. İlgili kaynak ve benzer nitelikteki tutum ölçeklerinin 

incelenmesi sonucunda araştırmacı tarafından 49 maddelik beşli likert tipi ölçek 

hazırlanmıştır. Ölçek maddelerinin güvenirlik ve geçerliliği için Hacettepe, 

Çanakkale Onsekiz Mart ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri, Eğitim 

Bilimleri ve İngilizce Bölümlerinden 13 uzman görüşüne sunulmuştur. Uygulanan 

deneme ölçeğinden anlaşılamayan bazı maddeler çıkarılmış, bazıları ise eklenmiştir. 

Tutum ölçeğinin geliştirilmesi için Eylül 2002 tarihinde, ölçek maddeleri, 

araştırmacının derse girdiği 3. ve 4. sınıftaki öğrencilerle tartışılmış, öğrencilerin 

duygu ve tutumlarını yansıtıp yansıtmadığı ve eklenecek maddeler olup olmadığına 

yönelik sınıf ortamında bir çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin öneri ve eleştirileri 

uzmanlarla tekrar tartışılmış ve gerekli değişiklikler yapılmıştır. Hazırlanan ölçek 



 

 

171 

Kasım 2002’de Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde öğrenim gören 128 

(n=128) kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmış, anlaşılamayan maddeler sınıfta 

öğrencilerle tekrar tartışılmış ve bu maddeler belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve 

geçerliliği için öğrenci sayısının artırılması uygun görülmüş ve bu sayı 181’e (n=181) 

çıkarılmıştır. Bu işlemler sonucunda oluşturulan 49 maddelik beşli likert tipi ölçek 

uzman görüşleri doğrultusunda 40 maddeye düşürülmüştür. Mayıs 2002 tarihinde 

anketin güvenirliği için ikinci deneme çalışması yapılmıştır. Ayrıca, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev yapan Yabancı Dil dersi ve 

Yazılı Anlatım dersi öğretmenlerinin görüşleri alınarak ölçeğin kapsam geçerliği 

sağlanmaya çalışılmıştır. Yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. 40 maddeden 

oluşan tutum ölçeğinin madde istatistikleri hesaplanmış, madde ve test 

korelasyonlarına bakılmıştır. Madde-test korelasyonları 0,35 altında maddeler ile 

faktör analizi 0,40’ın altında, (madde ayırıcılık gücü) 9 madde ölçekten çıkarılmıştır. 

Faktör analizi sonucunda maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür. Ölçek 23 

olumlu ve 17 olumsuz önerme olmak üzere 40 maddede toplanmıştır. Yazılı Anlatım 

dersine yönelik tutum ölçeğinin faktör yükleri ve madde test korelasyonları EK-A’da 

verilmiştir. Ölçekte olumlu ifadeler 5-4-3-2-1 olumsuz ifadeler, 1-2-3-4-5-  şeklinde 

puanlanmıştır. Puanlama biçimi 5.Tablo’da gösterilmiştir. Ölçeğin Alpha güvenirlik 

katsayısı .9440 olarak hesaplanmıştır.  

7. Tablo : Tutum Ölçeği Puanlama Biçimi 

 Olumlu Madde Olumsuz Madde 

Tamamen Katılıyorum 5 1 

Katılıyorum  4 2 

Kararsızım 3 3 

Katılmıyorum 2 4 

Hiç Katılmıyorum 1 5 
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3. 9.2. Kompozisyon Kağıtlarının Değerlendirilmesi 

İlgili alanyazın ve kaynak taramaları yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından  

kompozisyon değerlendirme formu geliştirilmiştir. Formun hazırlanmasında anlatısal 

metin tipi esas alınmıştır. Bunun nedeni, genel olarak yazmanın amacının öğrencinin 

düşüncelerini geliştirmek ve kendi yazdığına güven duymasını sağlamaktır; bu amaca 

en uygun hizmet edecek olan metin ise anlatısal metin tipidir (kaynak: Ukrainetz, 

1995; Abi Samra, 2002; Allen, 2003). Hazırlanan değerlendirme formu, Yazılı 

Anlatım derslerine giren öğretmenlerin görüşüne sunulmuştur. Görüşe sunulan 

değerlendirme ölçeğinde bir anlatısal metinde bulunması gereken özelliklerin olup 

olmadığı sorulmuş ve uzmanların verdiği eleştiri ve öneriler doğrultusunda 

değerlendirme formu yeniden düzenlenmiştir. Değerlendirme ilk olarak Türkçe 

hazırlanmış ama kompozisyon kağıtlarını okuyan değerlendirmecilerin metinlerin 

İngilizce yazılmış olmasından dolayı ölçme aracının da aynı dilde olması gerektiği 

yönündü görüş bildirmişlerdir. Ayrıca İngilizce yazılmış kompozisyonları Türkçe 

hazırlanmış değerlendirme ölçeğine göre okumanın zor olduğu belirtilmiştir. Bu 

görüşler doğrultusunda değerlendirme ölçeği yeniden İngilizce’ye çevrilmiştir. 

Türkçe ve İngilizce değerlendirme formları EK-C’de verilmiştir. Araştırmacı bu 

değelerlendirme formları alanında uzman iki araştırmacıya vermiş ve öğrencilerin 

kompozisyon kağıtlarını bu ölçütlere göre değerlendirmelerini istemiştir. Araştırmacı 

öğrencilerin kompozisyon kağıtlarının iki adet fotokopisini çektirmiş ve  

değerlendirmek üzere iki araştırmacıye vermiştir. Daha sonra araştırmacı tarafından 

bu kağıtlar toplanarak iki araştırmacının aynı kağıtlara verdikleri puanların uyuşum 

yüzdesine bakılmıştır. Ve sonuç olarak iki araştırmacının verdiği notlar arasındaki 

uyuşum yüzdesinin .80 olduğu görülmüştür.  

3.9.3. Verilerin Analizi 

Kompozisyon her iki gruba da dağıtılmış, iki gruptan elde edilen bilgiler ve 

test sonuçları alınmış, grupların aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarına 

bakılmıştır. Aritmetik ortalama ve standart sapmalardan faydalanarak her iki grubun 

başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için t-testi uygulanmıştır. 

Aynı zamanda yüzde ve frekans dökümleri yapılmıştır.  
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IV. BÖLÜM 

4. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, elde edilen verilerin alt problemlerle birlikte istatistiksel 

çözümlemeleri sonucunda ulaşılan bulgulara dayanarak yapılan yorumlar ve 

geliştirilen öneriler yer almaktadır. Problemlerle ilgili veriler duyuşsal ve bilişsel 

olmak üzere iki alanda ele alınmıştır.  

4.1.Bilişsel Düzeydeki Problem ve Alt Problemler  

Bu araştırmada birinci problem olarak kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile 

kompozisyon başarısı arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmış ve bu probleme aşağıda 

tespit edilen beş alt boyutta yanıt aranmıştır:  

1. Kümeleme stratejisi öğretimi dilbilgisi becerisine katkıda bulunmakta 

mıdır? 

2. Kümeleme stratejisi öğretimi sözcük bilgisine katkıda bulunmakta mıdır? 

3. Kümeleme stratejisi öğretimi odaklanma ve akıcılık düzeyine katkıda 

bulunmakta mıdır? 

4. Kümeleme stratejisi öğretimi kâğıt düzeni, noktalama ve imla bilgisi 

becerisine katkıda bulunmakta mıdır? 

5. Kümeleme stratejisi öğretimi kompozisyon düzeni ve gelişimi düzeyine 

katkıda bulunmakta mıdır? 

4.2.Duyuşsal Düzeydeki alt problem 

İkinci problem ise kümeleme yazmaöncesi stratejisi öğrencinin yazılı 

anlatım dersine karşı tutumunu etkilemekte midir? Şeklinde ifade edilmiştir. Bu 

probleme yanıt aramak için bilgi toplama aracı olarak tutum ölçeği geliştirilmiş ve 

katılımcılara uygulanmıştır. 
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Yukarıda belirtilen sorulara yanıt bulmak amacı ile genel olarak yazılı 

anlatım dersine yönelik uygulamalar ve sorunlara ilişkin yerli ve yabancı kaynaklar, 

araştırmalar incelenmiş, ilgili bilgiler verilmiş ve kümeleme öğretim programı 

uygulanmıştır.  

Araştırma alt problemlerine ilişkin sonuçlar, alt problemlerin sıraları 

gözetilerek aşağıda özetlenmiştir: 

4.3.Bilişsel Alana İlişkin Alt Problemlerin Bulgu ve Yorumları 

4.3.1. Deney  v e Kontrol Gruplarının Kompozisyon Başarı Puanlarının 

Karşılaştırılması  

1. Birinci alt problem, “Kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile yazmaya 

hazırlanan grubun başarıları ile geleneksel teknikle yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları arasında, dilbilgisi kuralları ve uygulamaları, bakımından anlamlı fark var 

mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Öğrencilerin genel kompozisyon başarılarına bakmak 

için, ilk önce dilbilgisi kurallarını uygulama becerileri denetlenmiştir. Bunun için 

deney ve kontrol gruplarının kompozisyon ön test “dilbilgisi” sonuçları t-testi analizi 

ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler 1.Tablo’da verilmiştir.  

 

1.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “dilbilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 12,44 1,76 

 

Kontrol 
20 12,15 2,41 

.484 .631 

 

1.Tablo'daki ön test ortalamaları incelendiğinde, ortalamaların birbirine oldukça yakın 

değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 0.05 değerinden büyük olması sebebiyle 

gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Her iki grubun 
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dilbilgisi puanları arasındaki fark 0,29’dur. Başlangıçtaki bu puan farkı istatistiksel 

açıdan önemsiz kabul edilmektedir.  

Öntest ölçümleri yapıldıktan sonra öğretim programı gerçekleştirilmiş ve birinci alt 

probleme yanıt aramak için sontest uygulamaları yapılmıştır. Dilbilgisi sontest 

verileri 2. Tablo’da verilmiştir. 

 

2. Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “dilbilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 15,33 1,92 

Kontrol 20 13,50 2,89 

2.611 .012* 

                                                        *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

Kümeleme stratejisi öğretiminin dilbilgisi becerisine olan katkısı, 

kompozisyon ölçeğinde belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve her iki gurubun 

puanları t-testi analizi ile incelenmiştir. Bu alandan elde edilen veri sonuçlarına göre 

t-testi sonuçları başlangıçta her iki gurup arasında anlamsız iken son testte deney 

gurubunun lehine olmak üzere sonuçlar *p<0.05 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. 2. 

Tablo’da deney grubunun ortalaması 15,33 olup kontrol grubu ortalaması olan 

13,50'den büyüktür. T-testi sonuçlarına göre her iki gurubun puanları 

karşılaştırıldığında, deney grubunun kontrol grubuna göre “dilbilgisi” düzeyinde 1.83 

düzeyinde daha başarılı olduğunu göstermektedir. "p" değeri 0.05 önem seviyesi 

dikkate alınarak incelendiğinde, grupların “dilbilgisi” düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan stratejinin 

öğrencilerin “dilbilgisi” düzeylerini geleneksel öğretime göre daha fazla artırdığını 

göstermektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Rubin (1984), Warrington (1999) yaptıkları araştırmalarda yazmaöncesi 

stratejilerini kullanarak bu stratejilerin öğrencilerin yazma becerilerine olan olumlu 

katkılarını ortaya koymuşlardır.  

Schweiker ve ark. (2000) yazmaöncesi stratejilerinin öğrencinin yazma 

performansına ve kaygısına olan etkilerini araştırmışlar. Bu uygulama, 2. kademeden 
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29 ilköğretim öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve öğretim programı, iki öğretmen 

tarafından verilmiştir. Başlangıçta deney ve kontrol gruplarına aynı konu verilmiş ve 

öğrenciler verilen konu hakkında birer kompozisyon yazmışlardır. Yazarlar tutum ve 

kaygı öğelerini de ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonunda, kümeleme, serbest yazma, 

günlük ve öykü başlatma stratejileri ile sözlü tartışma tekniği kullanılan deney gurubu 

dilbilgisi ve kompozisyon gelişimi alanında kontrol gurubuna göre daha başarılı 

olmuştur. Bu çalışmada, yazma başarısı ve sosyo- ekonomik düzey arasında bir ilişki 

saptanmamıştır. Ma Hood (1988), kümeleme stratejisini üniversite birinci sınıf 

öğrencileri üzerinde uygulamış ve öğrencilerin dilbilgisi alanında başlangıca oranla 

daha başarılı olduklarını saptamıştır. Yurt içinde de bu konuda çok az çalışma 

olmasına rağmen bu çalışmayı olumlu yönde destekleyici araştırmalar da vardır; 

örneğin, Yıldırım (1998), (üniversite düzeyinde yazma öncesi aşamanın etkisi) ve 

Tekşan  (2001)’in (ilköğretim düzeyinde-kümeleme stratejisinin etkililiği) elde ettiği 

sonuçlar bu bulguları destekleyici niteliktedir.  

Bu olumlu sonuçlara karşın elde edilen bulgularla çelişen çalışmalar da 

mevcuttur. Örneğin, Sturm (1996)’nın yaptığı çalışmada öğrencilerin dilbilgisi 

puanları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Hayn (1991) de Sturm ile benzer 

olumsuz sonuçlar elde etmiştir. Vinson (1980) doktora tez çalışmasında yazmaöncesi 

stratejilerini kullanarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişip gelişmeyeceğini 

araştırmıştır. Vinson, araştırmasında iki deney ve bir kontrol guruplu ön test-son test 

çalışması uygulamıştır. Çalışmada betimleyici metin tipi verilmiş ve bu metin 

özellikleri doğrultusunda sekiz hafta boyunca yazmaöncesi stratejilerinin 179, 

dokuzuncu sınıf öğrencisi üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Deney gurubuna 

yazmaöncesi etkinlikleri verilirken kontrol gurubuna herhangi bir etkinlik verilmemiş 

yalnızca geleneksel öğretim programı uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda 

yazmaöncesi etkinlikleri verilen öğrencilerin dilbilgisi ve dilin diğer alanlarından elde 

ettikleri ortalama puanlar ve standart sapma puanları diğer guruptaki puanlara göre 

daha yüksek çıkmış ama ortaya çıkan puan istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Eldeki araştırma bulgularıyla çelişkili görünen bu durum, araştırma örneklemlerinin 

seviye /yaş bakımından farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca söz konusu 

çalışmaların uygulandığı ülkelerin sosyal yapısı ve kültür farklılığı bu sonucu 

etkilemiş olabilir. 
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2. İkinci alt problem, “Kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile yazmaya 

hazırlanan grubun başarıları ile geleneksel teknikle yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları arasında, sözcük seçimi ve kullanımı bakımından anlamlı fark var mıdır?” 

olarak ifade edilmiştir. Öğrencilerin genel kompozisyon başarılarına bakmak için,  

sözcük seçimi ve kullanımı becerileri denetlenmiştir. Bunun için deney ve kontrol 

gruplarının kompozisyon ön test “sözcük seçimi ve kullanımı” sonuçları t-testi analizi 

ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler 3.Tablo’da verilmiştir.  

3.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “Sözcük bilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 13,29 2,18 

 

Kontrol 
20 13,95 2,11 

-1.029 .309 

 

3.Tablo’daki ön test ortalamaları incelendiğinde, “sözcük seçimi ve kullanımı” puan 

ortalamalarının birbirine oldukça yakın değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 

0.05 değerinden büyük olması sebebiyle gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir. Gruplar arasındaki matematiksel fark, 0,66’dır.  

İkinci alt probleme yanıt aramak için “sözcük seçimi ve kullanımı” son test 

verileri analiz edilmiş ve sonuçlar 4. Tablo’da verilmiştir. 

 

4.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “Sözcük bilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 15,03 2,40 

Kontrol 20 14,55 2,52 

.672 .505 
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4. Tablo’da deney grubunun ortalaması 15,03 olup kontrol grubu ortalaması olan 

14,55'ten büyüktür. Bu durum, "p" değeri 0.05 önem seviyesi dikkate alınarak 

incelendiğinde, grupların “Sözcük bilgisi” düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan stratejinin öğrencilerin 

“Sözcük bilgisi” düzeylerini geliştirmediğini göstermektedir. Tablodaki sayısal 

verilerden de anlaşılacağı üzere deney grubunun lehine olmak üzere “sözcük bilgisi” 

alanında aritmetik ortalamalarda, 0,48’lik bir artış gözlenmektedir. Ancak bu yükseliş 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamaktadır. Bu bulguları destekleyici nitelikte 

çalışmalar mevcuttur, örneğin, Hayn (1991), yazma öncesi stratejilerinin etkinliğini 

ölçmek amacıyla 63 öğrenci üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bunların yarısı 

Üniversite birinci sınıf, diğer yarısı da lise öğrencileri olmak üzere iki farklı düzeyde 

grup belirlenmiş, her iki grupta da deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Öğretim 

programı, farklı iki öğretmen tarafından yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan 

yazmaöncesi stratejilerinin ne üniversite ne de lise düzeyindeki öğrencilerin yazma, 

sözcük üretme ve sözcük kullanma becerilerinde hiçbir değişikliğe yol açmadığı 

saptanmıştır. Sonuç olarak, geleneksel anlamda kullanılan yazma tekniği uygulanan 

sınıflar ile yazmaöncesi stratejilerinin uygulandığı sınıflar arasında anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir 

Eldeki bulgularla çelişen araştırmalar da saptanmıştır. Örneğin, Ambron 

(1988), yaptığı çalışmada kümeleme stratejisinin öğrencilerin sözcük dağarcığını 

zenginleştirdiğini, onları pasif konumdan aktif konuma getirdiğini belirtmiştir. Shi 

(1998), tarafından 47 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonunda 

yazmaöncesi stratejilerinin yazma becerisine önemli derecede bir katkıda 

bulunmadığını, strateji verilmeyen öğrencilerin yazmaöncesi süreci kullanmadıkları 

için daha uzun sürede kompozisyon yazdıkları, ama buna karşın diğer öğrencilerin 

daha kısa sürede kompozisyon yazdıkları saptanmıştır. Strateji uygulanan 

öğrencilerin ise çok geniş bir sözcük yelpazesi oluşturduklarını ve bu sözcüklerin 

konuşma stratejileri sırasında kullanılan sözcüklerle paralellikler gösterdiği 

kaydedilmektedir. Ayrıca konuşma stratejilerinin, sınıf ortamında öğrenciye yazmaya 

başlamak için daha sosyal bir ortam sağladığı da kaydedilmektedir.  
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Trent (1995), yaptığı çalışmada, kümeleme stratejisinin genel olarak yazma 

becerisi ve sözcük yazma, üretme ve kullanma becerisi üzerindeki olumlu etkisini 

saptamıştır. Reichard ve Norris (1998) de 119 ilköğretim öğrencisi üzerinde yine 

yazmaöncesi stratejileriyle ilgili yaptıkları bir çalışmada yazmaöncesi stratejisi 

uygulanan 60 öğrenci, uygulanmayan 59 öğrenciye göre daha çok sözcük, cümle, 

düşünce üretmişler ve yazara göre genel yazma performansı deney grubunun lehine 

daha yüksek olarak kaydedilmiştir. Wheeler (2002) da yaptığı çalışmada kümeleme 

stratejisinin beyindeki yaratıcılığı ortaya çıkardığını; öğrencilerin bir ön hazırlık 

yaparak daha başarılı olduklarını ve daha çok sözcük ürettiklerini ifade etmektedir. 

Natan (2000), İspanyolca yazılı anlatım dersinde yaptığı uygulamada kümeleme 

yazmaöncesi stratejisinin tüm düzeydeki öğrenciler için elverişli bir öğrenme 

stratejisi olduğunu ve bu stratejinin amaçlarından bir tanesinin de öğrencinin sözcük 

üretme ve kullanma becerisini geliştirmek olduğunu ifade etmiş ve yaptığı 

uygulamada bu stratejinin yazma becerisini geliştirdiğini belirtmiştir. Schweiker ve 

ark. (2000), Ma Hood (1988) ve Rico (2000)’tarafından yaptığı çalışmalarda da 

sözcük konusunda benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

3. Üçüncü alt problem, “Kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile yazmaya 

hazırlanan grubun başarıları ile geleneksel teknikle yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları arasında “kompozisyona odaklanma ve yazma akıcılığı bakımından anlamlı 

fark var mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Kompozisyon başarılarında “odaklanma ve 

akıcılık ” düzeyinde anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak için deney ve kontrol 

gruplarının kompozisyon ön test “kompozisyona odaklanma ve  akıcılık” sonuçları t-

testi analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler 5.Tablo’da verilmiştir.  

5.Tablo:  Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “Kompozisyona 

odaklanma ve akıcılık” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 19,18 3,45 

 

Kontrol 
20 17,80 4,08 

     1,258   .215 
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5.Tablo 'daki ön test ortalamaları incelendiğinde, ortalamaların birbirine oldukça 

yakın değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 0.05 değerinden büyük olması 

sebebiyle gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  

3. alt probleme yanıt aramak için “Kompozisyona odaklanma ve akıcılık” 

sontest sonuçları karşılaştırılmış ve elde edilen veriler 6. Tablo’da verilmiştir. 

 

6. Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “Kompozisyona 

odaklanma ve akıcılık” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 24,62 3,45 

Kontrol 20 19,90 4,87 

3.896 .000* 

                                          *p<0,001 düzeyinde anlamlı 

6.Tablo’da deney grubunun ortalaması 24,62 olup kontrol grubu ortalaması 19,90'dan 

daha büyüktür. Bu durum, çalışmanın sonunda, deney grubunun kontrol grubuna göre 

“Kompozisyona odaklanma ve akıcılık” düzeyinde daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. "p" değeri 0,000 önem seviyesi dikkate alınarak incelendiğinde, 

grupların “Kompozisyona odaklanma ve akıcılık” düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan stratejinin 

öğrencinin “Kompozisyona odaklanma ve akıcılık” düzeylerini geleneksel öğretime 

göre daha fazla artırdığını göstermektedir. Malone (1994) çalışmasında kümeleme 

stratejisi ile birlikte iki strateji daha kullanmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin 

daha çok kendilerini ifade ettiklerini ve odaklanma ile düşünce üretmede serbest 

yazma, kümeleme ve ele bakmadan resim çizme yazmaöncesi stratejilerini kullanan 

öğrencilerin daha iyi kompozisyon yazdıkları saptanmıştır. Lewis (1997) de 

Japonya’da lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada benzer sonuca ulaşmıştır. 

http:/www.uen.org kaynağından alınan bir çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Kellogg, (1990) da yaptığı çalışmada yazmaöncesi stratejisinin öğrencinin 

yazmada akıcılık becerisini ve kompozisyon kâğıdının niteliğini olumlu yönde 

geliştirdiğini saptamıştır. Schweiker ve ark. (2000) ve Bleyaert (2002) de yaptıkları 

çalışmada kümeleme yazmaöncesi stratejisinin kompozisyonun akıcılığına katkıda 

bulunduğunu ortaya koymuşlardır. “Yazmaöncesi stratejileri düşüncenin farklı 
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biçimlerde gelişme yollarını yansıtır, düşünce üretimi ve gelişimi ile kompozisyona 

odaklanmayı sağlar”(http://www.esc...). Durukafa (1992) da odaklanma ve kümeleme 

stratejisi arasındaki olumlu ilişkiye dikkat çekmektedir: “Yazma aşamasından önce 

konunun çağrıştırdığı sözcüklerin sıralanması, bunlar arasındaki olay, deneyim ve 

anlam bağlarının tartışılması öğrencilere kendi oluşturacakları metin için bir odak 

noktası belirleme olanağı sağlayacaktır”. 

Sturm (1996) ve Hayn (1991)’nın yaptığı çalışmalarda öğrencilerin akıcılık 

puanları arasında hiçbir anlamlı fark kaydedilmemiş ve bu çalışmada elde edilen 

bulgularla çelişen sonuçlar elde etmişlerdir. Söz konusu yazarların araştırmalarının 

farklı sonuçlar ortaya koyması katılımcıların yaş/sınıf düzeyleri ve bulunulan ülkenin 

eğitim sistemi ve sosyo/kültürel özelliklerinden kaynaklanmış olabilir. 

4. Dördüncü alt problem, “Kümeleme yazılı anlatım stratejisi ile yazmaya 

hazırlanan grubun başarıları ile geleneksel teknikle yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları arasında, “kâğıt düzeni, noktalama işaretlerini kullanma ve yazım bilgisi 

bakımından anlamlı fark var mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Kompozisyon 

başarılarında “kâğıt düzeni, noktalama işaretlerini kullanma, yazım bilgisi” düzeyinde 

anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak için deney ve kontrol gruplarının 

kompozisyon ön test “kâğıt düzeni, noktalama bilgisi ve yazım bilgisi” sonuçları t-

testi analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler 7. Tablo’da verilmiştir.  

7. Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “Kâğıt düzeni, 

noktalama işaretleri ve yazım bilgisi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 8,37 1,33 

 

Kontrol 
20 8,65 1,22 

   -.735    .466   

 

7. Tablo 'daki ön test ortalamaları incelendiğinde, ortalamaların birbirine oldukça 

yakın değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 0.05 değerinden büyük olması 

sebebiyle gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  
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Dördüncü alt probleme yanıt aramak için Kâğıt düzeni, noktalama işaretleri 

ve yazım bilgisi” sontest sonuçları t-testi ile karşılaştırılmış ve sonuçları 8. Tablo’da 

verilmiştir. 

8.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “Kâğıt düzeni, 

noktalama işaretleri ve yazım bilgisi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 9,48 .84 

Kontrol 20 8,40 1.42 

3.242 .002* 

                                                            *p<0,05 düzeyinde anlamlı 

 

8.Tablo’da deney grubunun ortalaması 9,48 olup, kontrol grubu ortalaması 8.40’dan 

daha büyüktür. Bu durum, çalışmanın sonunda, deney grubunun kontrol grubuna göre 

“Kâğıt düzeni, noktalama ve imla bilgisi” düzeyinde daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. "p" değeri 0.05 önem seviyesi dikkate alınarak incelendiğinde, 

grupların “Kâğıt düzeni noktalama, imla bilgisi” düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan stratejinin 

öğrenci “Kâğıt düzeni, noktalama, imla bilgisi” düzeylerini geleneksel öğretime göre 

daha fazla artırdığını göstermektedir. Bu sonucu destekleyici çalışmalar mevcuttur, 

örneğin, Schweiker ve ark. (2000) tarafından yapılan araştırmada, yazmaöncesi 

stratejilerinin etkinliğine bakılmıştır. Çalışmada anlatısal metin tipi kullanılmış, 

başlangıçta deney ve kontrol gruplarına aynı konu verilmiş ve öğrenciler verilen konu 

hakkında birer kompozisyon yazmışlardır. Yazmaöncesi strateji etkinlikleri 

verildikten sonra öğrencilerin sadece imla ve noktalama alanında ilerleme 

kaydettikleri saptanmıştır.  

 

Yapılan bir başka çalışmada bu sonuçla çelişen veriler elde edilmiştir, 

örneğin Cleland (1986) doktora tezinde, kümeleme yazmaöncesi stratejisinin 

öğrenme güçlüğü çeken ortaokul öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki 

etkinliğini araştırmış ve paragraf düzeyindeki etkinliklerle 4 haftalık bir öğretim 

programı uygulamıştır. Kontrol gurubuna yazmaöncesi etkinlikleri verilmemiştir. 

Çalışmada ayrıca tutum ön ve son test uygulanarak öğrencilerin yazma dersine karşı 
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olan tutumlarında herhangi bir değişimin olup olmadığına da bakılmıştır. Cleland, 

düşünce üretme, yazma gelişimi ve yazım bilgisi ile noktalama işaretlerinin 

gelişimine de bakmıştır. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gruplarının söz konusu 

becerilerde gelişme saptanmamıştır. İmla kurallarında herhangi bir ilerleme olmadığı 

gibi yazar bu alana ait puanların uygulama sonrasında düştüğünü ve paragrafın 

niteliği ile yazım bilgisi (imla kuralları) arasında olumsuz bir ilgileşim bulunduğunu 

belirlemiştir. Yazar, bu durumun, araştırmanın bir durum çalışması olmasından ve az 

sayıda öğrenci ile çalışılmasından (6 öğrenci-detaylı çalışma) kaynaklanmış 

olabileceği sonucuna varmıştır.  

5. Beşinci alt problem, “Kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile yazmaya 

hazırlanan grubun başarıları ile geleneksel teknikle yazmaya hazırlanan grubun 

başarıları arasında, “kompozisyon düzeni ve gelişimi bakımından anlamlı fark var 

mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Kompozisyon başarılarında “kompozisyon düzeni ve 

gelişimi” düzeyinde anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak için deney ve kontrol 

gruplarının “kompozisyon düzeni ve gelişimi” ön test sonuçları t-testi analizi ile 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular 9. Tablo’da verilmiştir.  

9.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “Kompozisyon 

düzeni ve gelişimi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 13,25 1,93 

 

Kontrol 
20 12,60 2,06 

1,124 .267 

 

9.Tablo 'daki ön test ortalamaları incelendiğinde, ortalamaların birbirine oldukça 

yakın değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 0.05 değerinden büyük olması 

sebebiyle gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir farklılık görülmemekte her iki 

grubun aritmetik ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Beşinci alt probleme yanıt aramak için “Kompozisyon düzeni ve gelişimi” 

sontest sonuçları karşılaştırılmış ve elde edilen veriler 10. Tablo’da verilmiştir. 
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10.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “Kompozisyon 

düzeni ve gelişimi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 15,62 2,07 

Kontrol 20 13,55 2,30 

3.238 .002* 

                                                         *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 

10. Tablo’da deney grubunun ortalaması 15,62 olup kontrol grubu ortalaması 

13,55'den daha büyüktür. Bu durum, çalışmanın sonunda, deney grubunun kontrol 

grubuna göre “Kompozisyon düzeni ve gelişimi” düzeyinde daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. "p" değeri 0.05 önem seviyesi dikkate alınarak incelendiğinde, 

grupların “Kompozisyon düzeni ve gelişimi” düzeyleri arasındaki farkın anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan kümeleme yazmaöncesi 

stratejisinin öğrencinin “Kompozisyon düzeni ve gelişimi” düzeylerini geleneksel 

öğretime göre daha fazla artırdığı söylenebilir. Deney gurubunun lehine elde edilen 

bu sonuçlar, Winrow (1999), Bereiter ve Scardamalia (1987), (akt.Desai 1999), 

(Natan 2000) tarafından yapılan çalışmalarca da desteklenmektedir. Bereiter ve 

Scardamalia (1987) yaptıkları çalışmanın sonucunda yazma öncesi stratejisi verilen 

katılımcıların ön ve son teste göre anlamlı bir farklılık gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada da kompozisyon kâğıtlarının daha iyi planlandığı, daha ayrıntılı ve daha 

bilgilendirici olduğu saptanmıştır. Taylor ve Sobota (1998) tarafından yapılan 

çalışmada, kümeleme yazmaöncesi stratejisinin kompozisyonun düzenlenmesinde 

etkili olduğu saptanmıştır. Malone (1994)’ün yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar 

elde edilmiştir. Bu sonuçlar Hayes ve Flower (1980)’ın elde ettiği sonuçlarla ve 

onların ileri sürdüğü düşüncelerle de benzerlik göstermektedir. Beaugrande (1984), 

(akt. Ruhi, 1997) de yazma öncesi stratejilerinin kompozisyonun düzenlenmesine ve 

gelişimine etkisi olduğunu kaydetmektedir. Schweiker ve ark. (2000), Bleyaert (2002) 

de kümeleme stratejisinin kompozisyonun gelişimine katkıda bulunduğunu 

saptamıştır. 
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Hayn (1991)’in yaptığı araştırmada bu stratejinin ve diğer yazmaöncesi 

stratejilerinin bu konuda öğrenciye katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Çalışmada 

kullanılan yazma öncesi tekniklerin ne üniversite ne de lise düzeyindeki öğrencilerin 

yazma becerilerinde, kompozisyon düzeni ve gelişiminde hiçbir değişikliğe yol 

açmadığı saptanmıştır.  

Deney ve kontrol guruplarının kompozisyon başarılarında “genel toplam 

puan” düzeyinde anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak için, deney ve kontrol 

gruplarının kompozisyon ön test “Genel Toplam Puanı” sonuçları t-testi analizi ile 

karşılaştırılmıştır. Grupların benzer olduğu saptanmış ve elde edilen veriler 

11.Tablo’da verilmiştir.  

 

Alt problemlerden elde edilen sonuçlar genel kompozisyon puanları olarak 

değerlendirilmiş ve problem cümlesine yanıt aramak için bu sonuçlar hem gruplar 

arasında hem de grupların kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki 

sonuçlardan elde edilen veriler 11. ve 12. Tablo’larda verilmiştir. Grupların kendi 

içerisinde elde edilen veriler ise (27. Tablo’da deney gurubunun, 28. Tablo’da kontrol 

gurubunun) 27. ve 28. Tablo’larda verilmiştir. 

 

11. Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon ön test “Genel toplam 

puanlarının” Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 66,51 8,50 

 

Kontrol 
20 64,40 10,08 

.780 .439 

 

11.Tablo'daki ön test genel toplam puan ortalamaları incelendiğinde, ortalamaların 

birbirine oldukça yakın değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 0.05 değerinden 

büyük olması sebebiyle gruplar arasında başlangıçta anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Her iki grubun başarı düzeyi bakımından benzer bir görünüm 

sergilediği aritmetik ortalamalarda görülmektedir. Deney grubu 66,51 iken Kontrol 

grubu 64,40’tır. Görüldüğü gibi gruplar arasında 2,11 bir puan farkı vardır. Bu da 
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istatistiksel olarak önemsiz bir fark olarak kabul edilmektedir. Bu sonuç, deneye 

başlamadan önce her iki gurubun bilişsel düzeyde eşit olup olmadıklarını belirlemek 

için öğrenci işlerinden elde edilen öğrencilere ait ÖSS giriş notu ve Yabancı Diller 

Yüksek Okulu’ndan alınan hazırlık sınıfı kompozisyon notları ile benzerlik arz 

etmektedir. 

 

12. Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının kompozisyon son test “Genel Toplam 

Başarı Puanlarının”  Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 80,11 8,65 

Kontrol 20 69,70 12,67 

3.348 .002* 

                                                 *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

12.Tablo’da deney grubunun ortalaması 80,11olup kontrol grubu ortalaması 

69,70'den daha büyüktür. Bu durum, çalışmanın sonunda, deney grubunun kontrol 

grubuna göre kompozisyon “Genel toplam puan” düzeyinde daha başarılı olduğunu 

göstermektedir. "p" değeri 0.05 önem seviyesi dikkate alınarak incelendiğinde, 

grupların “Genel toplam puanı” düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan kümeleme stratejisinin öğrenci 

“Genel Toplam Puanı” düzeylerini geleneksel öğretime göre daha fazla artırdığı 

söylenebilir. Kompozisyon genel başarı puanlarından elde edilen bu sonuç, 

Marchisan ve Alber  (2001), Abu Rass (2001), Ma Hood (1988), MacMillan ve Levy 

(1995), Schweiker ve ark. (2000) tarafından da desteklenmektedir.  Gilholly (1996) 

de yazmaöncesi stratejilerinin yazma becerisini geliştirdiği yönünde görüş 

bildirmektedir.   

Thompson (1999) tarafından Amerikanın Missouri eyaletinde 1997-98 

öğretim yılında 5. ve 6. sınıflardan 206 öğrenciye farklı öğretmenler tarafından yazma 

öncesi stratejileri uygulanmış ve yapılan t-testi analizi sonucu strateji kullanan 

öğrencilerle kullanmayanlar arasında p<.05 düzeyinde anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Bereiter ve Scardamalia (1987), (akt.Desai 1999), tarafından yazma öncesi stratejisi 

etkinlikleri verilmiş ve onların yazma konusundaki performansları ölçülmüştür. 

Çalışmanın sonunda yazma öncesi stratejisi verilen katılımcıların ilk test ve son testte 
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anlamlı bir farklılık gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Vinson (1980) çalışmasında, 

yazmaöncesi stratejilerini kullanarak bu stratejilerin öğrencilerin yazma becerilerine 

olan katkılarını araştırmıştır. Bu çalışma iki deney ve bir kontrol guruplu ön test-son 

test deney desenli bir çalışmadır. Çalışmada betimleyici metin tipi verilmiş ve bu 

metin özellikleri doğrultusunda sekiz hafta boyunca yazmaöncesi stratejilerinin 179, 

dokuzuncu sınıf öğrencisi üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Araştırma sonunda, 

yazmaöncesi stratejilerinin öğrencilerin yazma becerilerine olumlu katkıda bulunduğu 

saptanmıştır. Wheeler (2002), Natan (2000), kümeleme yazmaöncesi stratejisinin 

beyindeki yaratıcılığı ortaya çıkardığını ve öğrencilerin bir ön hazırlık yaparak 

kompozisyon yazmada daha başarılı olduklarını ifade etmektedirler. Castello (1993) 

doktora tezinde tartışmacı metin tipini öğretirken yazmaöncesi stratejilerini 

kullanarak öğrencilerin bilişsel düzeylerini ölçmüştür. Sonuç olarak, yazmaöncesi 

stratejilerini kullanan öğrencilerin yazmanın öğeleri arasında daha anlamlı bir ilişki 

kurduklarını ve daha nitelikli kompozisyon yazdıklarını saptamıştır. Takolia (1999), 

20’şer kişilik deney ve kontrol gruplarından deney gurubuna uyguladığı yazmaöncesi 

stratejilerinin onların dilbilgisi ve genel yazma performansını olumlu yönde 

etkilediğini saptamıştır. Yurt içinde bu konuda çok az deneysel çalışma olmasına 

rağmen bu bulguları destekleyici sonuçlar elde eden araştırmalar vardır; örneğin, 

Tekşan  (2001)’in elde ettiği sonuçlar bu bulguları destekleyici niteliktedir. Yapılan 

çalışmalara bakıldığında tüm uygulamalarda kümeleme stratejisi birkaç yazmaöncesi 

stratejisi ile birlikte uygulanmıştır. Kümeleme stratejisinin tek başına uygulandığı 

çalışmalar sınırlıdır (Rico 1993; Ma Hood 1998). Bu araştırmanın sonucu ile çelişen 

bulgulara da rastlanmıştır, Sturm (1996) ve Hayn (1991). Hayn’ın çalışmasında 

sonucun bu şekilde ortaya çıkması çeşitli etmenler açısından değerlendirilebilir, 

örneğin, bu araştırmadaki öğretim programı tek bir strateji tipi ele alınarak 

yapılmamış birkaç strateji birlikte uygulanmış ve öğretim programı araştırmacının 

dışındaki kişiler tarafından verilmiştir Bu durumun çalışmanın sonucunu etkilemiş 

olabileceği düşünülmektedir. 
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4.4. Duyuşsal Alana İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

4.4.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Tutum Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Araştırmanın 2. problemi " Geleneksel yöntemle yazan öğrencilerle 

kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile yazan öğrencilerin yazmaya karşı olan tutumları 

arasında anlamlı fark var mıdır?" olarak ifade edilmiştir. Bunun için deney ve kontrol 

gruplarının ön test ve son test tutum toplam puan ortalamaları t-testi analizi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar 13. ve 14. Tablo’larda verilmiştir. 

13.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Tutum Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 122,40 22,59          

Kontrol 20 128,10 24,01 

-.824 .415 

 

13.Tablo'daki ön test tutum ortalamaları incelendiğinde, kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin tutum puanlarının (128,10), deney grubu öğrencilerinin tutum 

puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir (122,40). Bu iki ortalama arasındaki 

farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek üzere uygulanan t-testi sonucuna göre 

iki ortalama arasındaki fark anlamlı değildir (p>0,05). Diğer bir anlatımla deney ve 

kontrol grubundaki öğrencilerin tutum ön ölçüm puanları arasında farklılık 

bulunmamaktadır.  

14.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Tutum Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney 27 137,11 26,71 

Kontrol 20 131,70 24,17 

.714 .479 



 

 

189 

                                   

14.Tablo incelendiğinde, deney grubunun sontest tutum puanlarının aritmetik 

ortalamalarının 137,11, kontrol grubunun son test tutum puanlarının aritmetik 

ortalaması ise 131,70'dır. Bu ortalamalar dikkate alındığında deney grubuna 

uygulanan kümeleme yazmaöncesi stratejisinin öğrencilerin tutumunu göreli olarak 

artırdığı ancak bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu 

sonucun, öğrenci sayısından veya öğretim programı süresinden kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca tutumların değişimi çok uzun zaman almaktadır 

bu nedenle tutum değişikliği yetişkinlerde daha zor olduğu için uygulamanın daha 

uzun bir süreye yayılması veya çalışmanın farklı yaş gurupları ile yapılması bu 

sonucu değiştirebilir.  

Deney ve kontrol gruplarının kendi içerisinde anlamlı bir fark olup olmadığı 

t-testi ile incelenmiş, bulgular Tablo 15 ve 16’da gösterilmektedir.  

15. Tablo: Deney Grubunun Ön test ve Son Test Tutum Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Deney Ön Test 27 122,40 24,01 

Deney  Son Test 27 137,11 26,71 

-2,127 
 

.038* 

                                                                       *P< 0.05 düzeyinde anlamlı  

Deney grubunun kendi içindeki ön ve son tutum puan ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu durum, deney 

grubunda uygulanan kümeleme yazmaöncesi stratejisi öğretiminin, öğrencilerin 

Yazılı Anlatım dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde arttırmada, geleneksel 

öğretime oranla daha etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan pek çok çalışmada 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Becker (1991) kümeleme yazma öncesi stratejisi 

uygulayarak öğrencilerin yazılı anlatım dersine karşı olan tutumlarını ölçmüş ve bu 

stratejiyi alan öğrencilerle almayanların tutumları arasında anlamlı bir fark olduğunu 

saptamıştır. Becker, kümeleme yazmaöncesi etkinliklerin öğrencilerin yazma dersine 

karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunduğunu kaydetmiştir. Yine 

kümeleme ilgili yapılan bir araştırmada bu stratejinin kaygı öğesini azalttığı, sözcük 
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üretmede özgür bağlantılar yapıldığı için bu duygunun çocukluktaki keşfetme 

duygusuna benzer bir merakı uyandırdığı ve bu duyguyu teşvik ettiği belirtilmektedir 

(Rico, 2000: 29-46). 

Marchisan ve Sheila (2001) da yaptıkları çalışmada benzer sonuç ortaya 

koymuşlardır. Oxford (1994) de tutum ile başarı arasında benzer sonuca varmıştır. 

Harrington (1994) dersinde yazma öncesi stratejisini ilköğretim öğrencileri üzerinde 

uygulamış ve sonuçta bu tür etkinliklerin çocukları yazmaya güdülediğini ve yazmaya 

olumlu yönde katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. Ersman (1998) da yazmaöncesi 

stratejilerinin kaygı öğesini azaltıcı, güdüleyici özelliği bulunduğunu ve duyuşsal 

alanı olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. Kellogg (1990)’nın yaptığı araştırmada 

da yazmaöncesi stratejileri kullanıldığında kişinin kendini daha iyi ifade ettiğini ve 

kaygı öğesini azaltıp kişinin kendini rahat hissetmesini sağladığını ve böylece 

duyuşsal alan özelliklerini olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir. Ma Hood (1988) 

doktora tezinde, yaratıcı yazma kuramı ile bilişsel ve duyuşsal alan özellikleri 

arasındaki ilişkiyi saptamıştır. Ma Hood’un yaptığı çalışmada, üniversite birinci sınıf 

öğrencilerine uygulanan tutum ve güdü ölçeklerinin öntest ölçümlerinde öğrenciler 

yazmaya karşı olumsuz bir tutum sergilemişlerdir. Dört hafta süren yaratıcı strateji 

etkinliklerinden sonra öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerine bakılmış ve 

ayrıca birebir görüşme yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonunda, öğrencilerin yazmaya 

karşı olan tutumlarında, güdü ve başarılarında, kendine olan öz güvenlerinde (self-

esteem) öntest ve sontest ölçümlerinde anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Ma Hood, 

yaratıcı yazmanın ve yazmaöncesi etkinliklerin yazma becerisini, yazma güdüsü ve 

yazmaya karşı tutumu olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. Yazar, bu nedenle Yazılı 

Anlatım dersinde yaratıcı çalışma etkinliklerine ağırlık verilmesi gerektiğini 

önermektedir. 

 

Yazmaöncesi stratejisi bir başka çalışmada da aynı başarılı sonucu vermiştir. 

Anderson ve arkadaşlarının (akt Diaz ve ark.1995) İlköğretim öğrencileriyle 

gerçekleştirdikleri çalışmada yazmaöncesi stratejilerinin öğrencilerin yazmaya 

güdülenmesine ve yazmadaki akıcılığa katkı sağladığı saptanmıştır. Wheeler (2002), 

Rico (2000), Natan (2000), Rubin (1984), Marchisan ve Sheila (2001) de yaptıkları 

çalışmalarda kümeleme yazmaöncesi stratejisinin öğrencinin kendini daha rahat 
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hissetmesine yol açtığını ve yazma kaygısını azalttığını ifade etmektedirler. 

Schweiker ve ark. (2000) de kümeleme stratejisinin öğrencinin yazma performansına 

ve kaygısına olan etkilerini araştırmışlar. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol 

gurubundaki öğrencilerin toplam puanları, kaygı testi, öntest ve sontest sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Yapılan etkinliğin deney gurubu lehine hem genel başarı notlarını 

hem de öğrenme kaygısını ve yazmaya karşı olan tutumunu olumlu yönde etkilediği 

ortaya çıkmıştır. Bereiter ve Scardamalia (1987), (akt.Desai 1999), yazma öncesi 

etkinliklerin öğrencinin bilişsel ve duyuşsal süreçlerine olumlu katkıda bulunduğunu 

belirtmektedirler. Rubin (1984)’ün yaptığı çalışma da bu sonucu desteklemektedir.  

Bleyaert (2002) kümeleme stratejisinin ve diğer yazmaöncesi stratejilerinin 

öğrencilerin düşünce üretmelerine, kompozisyon düzenleme ve gelişimine, konuya 

odaklanmalarına ve yazma stresini azaltarak duyuşsal alanlarına olumlu katkıda 

bulunduğunu kaydetmiştir.  

16. Tablo: Kontrol Grubunun Öntest ve SonTest Tutum Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Grup N Χ  Ss T P 

Kontrol Ön Test 20 128,10  24,01 

Kontrol Son Test 20 131,70 24,17 

.468 .629 

 

Kontrol grubunun kendi içinde ön test-son test tutum puanları arasında bir miktar 

yükselme görülse de önem düzeyi olan 0.5’den büyük olduğu için bu yükseliş 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemektedir.  

4.5. Deney ve Kontrol Gruplarının Kendi İçerisinde Karşılaştırılması  

17.Tablo Deney grubunun kendi içerisinde ön test-son test “dil bilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Deney N Χ  Ss T P 

Ön test 27 12,44 
1,76 

Son test 

 
27 15,33 

1,92 

 

5,759 ,000* 
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                                             *p<0.001 düzeyinde anlamlı 

17. Tablo’da deney gurubunun öntest ve sontest dilbilgisi puanları karşılaştırıldığında 

deney gurubunun 12,44’den 15,33’e yükseldiğini her iki uygulama arasında 2,89’luk 

bir matematiksel fark ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu fark, p<0.001 düzeyinde 

anlamlıdır. Elde edilen bu sonucun, uygulanan kümeleme yazmaöncesi stratejisi 

öğretiminin etkisi ile oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu konuda, Rico (2000, 

1993), Rubin (1984), Vinson (1980) Schweiker ve ark. (2000) Gilholly (1996) Ma 

Hood (1988) Takolia (1999), Dalak (2000)’in elde ettikleri sonuçlar bu bulguları 

destekleyici niteliktedir. Bu olumlu çalışmalara karşın elde edilen bulgularla çelişen 

çalışmalar da mevcuttur,  Sturm (1996) ve Hayn (1991)’in yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin dilbilgisi puanları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.  

18. Tablo Kontrol Gruplarının kompozisyon on-test-son test “dil bilgisi” 

sonuçlarının karşılaştırılması 

Kontrol  N Χ  Ss T P 

Ön test  20 12,15 
2,41 

Son test 20 13,50 2,89 

-1,603 ,117 

 

Kontrol gurubunun kompozisyon öntest ve sontest dilbilgisi sonuçları 

karşılaştırıldığında ise öntest sonucunun 12,15 son test sonucunun ise 13,50 olduğu 

görülmektedir. Arada 1,35’lik bir matematiksel fark ortaya çıktığı tablodan 

görülmekte ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemektedir. 

 

19. Tablo Deney Gurubunun kompozisyon ön test-son test  “Sözcük Bilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Deney  N Χ  Ss T P 

Öntest 27 13,29 2,18 

Sontest  27 15,03 2,40 

2,78 0,07 
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19.Tablo’daki deney gurubunun öntest ve sontest ortalamaları incelendiğinde, 

ortalamaların birbirinden oldukça farklı değerlerde olması ve "p" önem seviyesinin 

0.05 değerinden büyük olması sebebiyle deney grubunun öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Elde edilen sonuç, anlamlılık değeri 

olan 0,5’e çok yakın bir değer olmakla birlikte, 0,5’den büyük olduğu için fark 

anlamlı olarak kabul edilmemektedir. 

 

20.Tablo Kontrol Gurubunun kompozisyon ön-son test “Sözcük Bilgisi” 

sonuçlarının Karşılaştırılması 

Kontrol N Χ  Ss T P 

Ön test 20 13,95 2,11 

Son test 20 14,55 2,52 

-,815 ,420 

 

20.Tablo’da kontrol grubunun ön test ortalaması 13,95 iken, son test ortalaması 14,55 

olarak saptanmıştır. Bu durum, çalışmanın sonunda, kontrol grubunun deney grubuna 

göre “sözcük bilgisi” düzeyinde bir farklılık yarattığını bunun da 19. Tablo’daki 

deney grubunun sonuçlarıyla karşılaştırıldığında daha küçük bir fark olduğu 

görülmektedir. Kontrol gurubunda öntest ve sontest arasında ortaya çıkan bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemektedir. Hayn (1991) ve Sturm geleneksel 

öğretim ile yazmaöncesi strateji öğretimi arasında anlamlı farkın olmadığını ve 

yazmaöncesi stratejisinin yazma becerisine önemli bir katkı sağlamadığını 

saptamışlardır. 

21. Tablo Deney gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Kompozisyona 

odaklanma ve akıcılık” sonuçlarının Karşılaştırılması 

 N Χ  Ss T p 

Ön test 27 19,18 3,45 

 

Son test 
27 24,62 3,45 

     5,792   ,000 

                                                          P>0.001 düzeyinde anlamlı 
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21.Tablo’daki ön test ortalamaları incelendiğinde, deney gurubunun ortalamalarının 

19,18’den 24,62’ye yükseldiği ve arada 5,44’lük bir matematiksel farkın ortaya 

çıktığı görülmektedir. Verilen strateji eğitiminin öğrencinin kompozisyona 

odaklanma ve akıcılığına önemli derecede (p>0.001 düzeyinde anlamlı) etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Becker (1991) doktora çalışmasında kümeleme yazmaöncesi 

stratejisi uygulayarak kompozisyonda akıcılık parametresini ölçmüştür ve uygulama 

sonunda bu tür etkinliklerin verildiği öğrencilerin kompozisyonlarının daha akıcı 

olduğunu saptamıştır. Malone (1994) yaptığı çalışmada yazmaöncesi stratejilerini 

kullanan öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini belirterek kümeleme ve 

diğer yazmaöncesi stratejilerini kullanan öğrencilerin strateji kullanmayanlardan daha 

iyi kompozisyon yazdıklarını ve kompozisyona daha iyi odaklandıklarını saptamıştır. 

Ayrıca Lewis (1997). Kellogg (1990), Schweiker ve ark. (2000) da yaptıkları 

çalışmalarda bunu destekleyici sonuçlar elde etmişlerdir. 

22.Tablo Kontrol gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Kompozisyona 

odaklanma ve akıcılık”  sonuçlarının Karşılaştırılması 

 N Χ  Ss T p 

Ön test 20 17,80 4,08 

Son test 20 19,90 4,87 

-1,476 ,148 

                   

22.Tablo’da kontrol gurubunun ortalaması başlangıçta 17,80 iken çalışma programı 

sonunda 19,90’a yükselmiştir. Ortaya çıkan bu yükseliş, verilen her öğretimin 

öğrencinin duyuşsal, bilişsel alanına ve motor becerilerinin gelişimine bir miktar 

katkıda bulunmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, kontrol 

gurubunda elde edilen bu sonuçlar deney gurubunun sonuçlarıyla kıyaslandığında 

ortaya çıkan fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemektedir. 

 

23.Tablo Deney gurubunun kompozisyon öntest ve sontest  “Kağıt düzeni, 

noktalama, imla bilgisi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Deney N Χ  Ss T P 

Ön test 27 8,37 1,33 
   3,650    ,001* 
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Son test 27 9,48 ,84 

               *p<0.05 düzeyinde anlamlı  

23. Tablo deney gurubunun ön ve son test ortalamaları incelendiğinde, ön testteki 

ortalamaların 8,37 olduğu buna karşılık son test ortalamalarının deney gurubunda 

9,48’e yükseldiği görülmektedir. "p" önem seviyesinin, 0.001değerinde olması 

sebebiyle her iki uygulama arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yine 

bu durumun verilen kümeleme yazmaöncesi stratejisi öğretiminin etkisi ile oluştuğu 

düşünülmektedir. Bu sonuçlar, Cleland (1986) ve Schweiker ve ark. (2000) tarafından 

kümeleme stratejisinin bu becerilere olan etkililiğini ortaya koyan çalışmalarla da 

desteklenmektedir. 

24.Tablo Kontrol gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Kâğıt düzeni, 

noktalama, yazım bilgisi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Kontrol N Χ  Ss T P 

Ön test 20 8,65 1,22 

Son test 20 8,40 1.42 

,594 ,556 

 

24. Tablo’da kontrol grubunun öntest ortalaması 8,65 sontest ise 8,40'dır. Bu durum, 

çalışmanın sonunda, kontrol grubunun  “Kâğıt düzeni, noktalama ve yazım bilgisi” 

düzeyinde istatistiksel anlamda bir gelişme olmadığını göstermektedir.  

 

25. Tablo Deney gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Kompozisyon 

düzeni ve gelişimi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Deney N Χ  Ss T P 

Ön test 27 13,25 1,93 

Son test 27 15,62 2,07 

4,33 2,37 

 

25.Tablo 'daki ön test ve sontest ortalamaları incelendiğinde, “kompozisyon düzeni ve 

gelişimi” puanlarından elde edilen sonuçlara göre her iki uygulama arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkın ortaya çıkmadığı fakat deney gurubunda öntest 
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ve sontest aritmetik ortalamalar arasındaki farka bakıldığında son testte göreli bir artış 

olduğu görülmektedir. Fakat otaya çıkan bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Bu sonuç, Winrow (1999), Bereiter ve Scardamalia (1987), (akt.Desai 

1999), (Natan 2000), Taylor ve Sobota (1998, Malone (1994)) tarafından elde edilen 

bulgularla çelişmektedir.  

 

26.Tablo. Kontrol gurubunun kompozisyon son test ve son test “Kompozisyon 

düzeni ve gelişimi” sonuçlarının Karşılaştırılması 

Kontrol N Χ  Ss T p 

Ön test 20 
12,60 2,06 

Son test 20 13,55 2,30 

-1,374  ,178 

                                                                           

26. Tablo’da kontrol grubunun öntest ortalaması 12,60 sontest ortalaması 13,55’dir. 

Bu durum, çalışmanın sonunda, kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğretim 

programının kontrol grubuna  “Kompozisyon düzeni ve gelişimi” düzeyinde 

istatistiksel açıdan önemli bir katkı sağlamadığını göstermektedir.  

 

27.Tablo.  Deney gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Toplam 

puanlarının” Karşılaştırılması 

Deney N Χ  Ss T p 

Ön test 27 66,51 8,50 

Son test 27 80,11 8,65 

 5,82 ,000* 

                                                                      *p<0.001 düzeyinde anlamlı 

 

27. Tablo'daki “Toplam puanlar” incelendiğinde, öntest ortalamasının 66,51, sontestin 

ise 80,11 değerlerinde olduğu, "p" önem seviyesinin 0.001 değerinde olması 

sebebiyle sontest sonuçlarına bakıldığında 80.11’e yükseldiği ve bu durumun deney 

gurubunda anlamlı bir değişikliğe yol açtığı görülmektedir. Bu durumun verilen 

öğretimin etkisi ile oluştuğu söylenebilir. Bu konuda yapılan çalışmalar da bu sonucu 

destekler niteliktedir, örneğin, Rubin (1984), Vinson (1980), Schweiker ve ark. 
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(2000), Gilholly (1996), Ma Hood (1988), Takolia (1999), kümeleme yazmaöncesi 

strateji ve diğer yazmaöncesi stratejilerinin öğrencinin genel yazma performansını 

olumlu yönde etkilediğini saptamışlardır. Yurt içinde bu konuda çok az çalışma 

olmasına rağmen bu çalışmayı destekleyici araştırmalar da vardır; örneğin, Tekşan  

(2001)’in elde ettiği sonuçlar bu bulguları destekleyici niteliktedir. Goldstein ve Carr 

(1996) (akt. Schweiler ve Marra, 2000) da 4.8.12. sınıf öğrencileriyle yaptıkları 

çalışmada yazmaöncesi etkinlikleri ve başarı arasında olumlu bir ilgileşim 

saptamışlardır. Bu olumlu çalışmalara karşın elde edilen bulgularla çelişen çalışmalar 

da mevcuttur. Örneğin, Sturm (1996) ve Hayn (1991)’in yaptığı çalışmalarda bu 

bulgularla çelişen sonuçlar elde etmişlerdir. 

28 Tablo. Kontrol gurubunun kompozisyon ön test ve son test “Toplam 

puanlarının”  Karşılaştırılması 

Kontrol N Χ  Ss t P 

Ön test 20 64,40 10,08 

Son test 20 69,70 12,67 

-1,464 ,152 

                                                                  

28.Tablo’da kontrol grubunun ortalaması 64,40 sontest ortalaması 69,70’dir. Bu 

durum, çalışmanın sonunda, kontrol gurubunun “genel toplam puan” düzeyinde 

deney grubunun puanları ile kıyaslandığında çok az bir ilerleme kaydettiği ve elde 

edilen bu puanın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Hayn (1991) 

Sturm, Rubin (1984), Castello (1993), Warrington, Judith  (1999), Vinson (1980), 

Schweiker ve ark. (2000) Gilholly (1996), Ma Hood (1988), Takolia (1999), Allen 

(1989) ve Tekşan  (2001)’in elde ettiği sonuçlarda  kontrol gurubuna uygulanan 

geleneksel yöntemin öğrencilerin yazma becerilerine anlamlı bir katkısının 

olmadığını ortaya koymuşlardır.   

4.6. Uygulama Öncesi Öğrencilerin Kompozisyona Ilişkin Görüşleri 

Öğrencilere anadilde ve İngilizce’de kompozisyon yazarken neler 

hissettiklerine yönelik görüşlerini belirtmeleri istenmiş ve verilen yanıtlar 

doğrultusunda ulamlar oluşturulmuştur. Bu ulamlar aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 
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29.Tablo: Deney ve Kontrol Gruplarının Anadilde ve İngilizce’de kompozisyona 

yönelik ve kompozisyon yazarken karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri  

 

 Kolay   Zor  

 f f 

Anadil 18 0 

 

İngilizce 
1 12 

 

Öğrencilerin Uygulama Önecesi Kompozisyona Yönelik Görüşlerinden örnek 

ifadeler EKLER bölümünde verilmiştir. 

 

29. Tablo’ da görüldüğü gibi 18 öğrenci anadilde kompozisyon yazmayı 

kolay, İngilizce’de ise 12 kişi zor olarak nitelendirmiştir. Öğrencilerden 1 kişi 

İngilizce kompozisyon yazmayı kolay olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin 

zorlanmıyorum, rahatlıkla yazıyorum şeklindeki ifadeleri kolay ulamı altında 

birleştirilmiştir. Örnek bir ifade EKLER bölümünde 3. ve 4. örneklerde verilmiştir: 

         

30.Tablo. Deney ve Kontrol Gruplarının Anadilde ve İngilizce’de kompozisyona 

yönelik ve kompozisyon yazarken karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri  

 Güven Korku 

 f F 

Anadil 10  

 

İngilizce 
 3 

 

30. Tablo’da görüleceği gibi öğrencilerin kompozisyonla ilgili verdikleri yanıtlarda 

on öğrenci anadilde kompozisyon yazarken güven duyduğunu, İngilizce 
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kompozisyonla ilgili olarak da 3 kişi korku duyduğunu ifade etmiş ve anadilde güven, 

İngilizce’de korku ifadelerini kullanmıştır. Bu durum bize öğrencilerin kompozisyon 

yazarken korktuklarını ve öncelikle kendine güven duymaya ihtiyaçları olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin yazılı ifadelerinden, 4. 18. ve 32.Tablo’nun sonuçlarına 

bakarak kompozisyon yazma korkusunun ve güven duymak istemelerinin temelinde 

sözcük bilgisi eksikliği olduğunu söylemek mümkündür. 2.ve 5.örnekte yer alan  

ifadeler paralelindedir ve bu görüşü destekler niteliktedir.Örnek bir ifade EKLER 

bölümünde verilmiştir. (5. örnek) 

 

31.Tablo.  Öğrencilerin kompozisyonda rahat ve zor ifade edebilmeye ilişkin 

verdikleri yanıtlar 

 Rahat ifade etme  Zor ifade etme 

 f f 

Anadil 5 1 

 

İngilizce 
1 6 

 

Kompozisyonda kendini rahat ifade edebilme konusunda beş kişi olumlu 

yanıt vermiş buna karşılık bir kişi kendini anadilde rahat ifade edemediğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin çoğu anadilde rahat olduğunu dile getirmekte ancak 

İngilizce kompozisyonda kendilerini ifadede zorlandıklarını belirtmektedirler. Örnek 

ifadeler EKLER bölümünde verilmiştir. (5. örnek) 

32.Tablo. Öğrencilerin kompozisyonda sözcük kullanımına ilişkin verdikleri 

yanıtlar 

 
Sınırlı ve sıradan 

sözcük 

Sözcük 

zenginliği 

 f F 

Anadil 1 13 

 

İngilizce 
12 0 
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Öğrenciler sorulan açık uçlu soruda, sözcükle ilgili olarak anadilde 

kompozisyon yazarken bir kişi sıradan sözcük kullandığını buna karşılık on üç kişinin 

zengin sözcük, İngilizce’de ise 12 öğrencinin sıradan ve sınırlı sözcük kullandığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu sonuç 30. Tablo’ daki bulgularla benzerlik 

göstermekte ve  30. Tablo’da yapılan yorumları da desteklemektedir. Bununla ilgili 

öğrenci görüşü 2. ve 5. örnekte  EKLER bölümünde sunulmuştur. 

 

33.Tablo. Öğrencilerin deyimleri kullanabilme ve kullanamamaya ilişkin 

yanıtları 

 
Deyimleri 

kullanabilme 

Deyimleri 

kullanamama 

Anadil 5  

 

İngilizce 
      4 

Kompozisyon yazarken karşılaştıkları sorunlardan birinin de deyimlerle ilgili 

olduğu yönünde görüş belirten öğrencilerden beş kişi anadilde deyimleri rahatlıkla 

kullanabildiklerine ama buna karşılık dört öğrenci İngilizce’de deyimleri 

bilmediklerini, bildikleri deyimleri de kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. (EKLER 

bölümünde 2.ve 3.örnekler) 

Yukarıdaki tablolardan anlaşılacağı üzere öğrencilerin çoğunluğu genel 

olarak ana dilde kompozisyon yazmayı daha ‘kolay’ bulduklarını buna karşılık 

yabancı dilde yazmanın daha ‘zor’ olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan pek çok 

araştırmada da belirtildiği gibi öğrencilerin anadilde kompozisyon yazmayı daha 

rahat bulmalarına karşın yabancı dilde kompozisyon yazmanın güçlüğünü dile getiren 

ifadeler bu çalışmada da saptanmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde bilgilerden ki bu 

32. Tablo’da da görüldüğü gibi, en çok sorun yaşanan alanın sözcük bilgisi ve sözcük 

kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Tabloda öğrencilerden on üç kişi sözcük 

zenginliğinden dolayı anadilde daha rahat ve daha iyi kompozisyon yazdıklarını 

belirtmiş on kişi de sözcük bilgisinin sınırlı olması ve sıradan sözcük kullanımından 
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dolayı İngilizce kompozisyon yazmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada 

anadilde kompozisyon yazmanın kolaylığını dile getiren öğrenciler yabancı dilde 

kompozisyon yazmayı çok zor olarak nitelendirmişlerdir. Yabancı dilde 

kompozisyonu zorlaştıran etmenler sözcük bilgisi (en önemli sırayı almaktadır) 

deyimler, atasözleri ve karmaşık cümle yapıları olarak saptanmıştır. Öğrenciler 

basmakalıp ifade ve basit cümleler kullandıklarını da ayrıca belirtmişlerdir. 

Öğrencilerden biri İngilizce kompozisyon yazmaktan hoşlanmadığını ve bunun 

nedeninin ise okulda kompozisyon yazmanın bir zorunlulukmuş gibi yaptırılmasından 

ve öğrencinin isteğine bağlı konu seçimi yaptırılmamasından kaynaklandığını ifade 

etmiştir. 

Yukarıdaki nedenlerden bir kısmı öğrencilerin uygulama öncesi verdikleri 

yanıtlarda ve kompozisyon yazma ile ilgili görüş bildirdikleri ifadelerde de yer 

almaktadır. Öğrencilerin tamamına yakını 47 kişiden 45’i lisede kompozisyon 

yazmadıklarını bunun yerine üniversiteye yönelik test çözdüklerini veya başka 

etkinliklerle dersi doldurduklarını belirtmişlerdir (3. ve 4.örnek,). Beşir Göğüş’ün de 

belirttiği gibi “yazma becerisi yazarak kazanılır” düşüncesinden hareketle 

kompozisyon dersinin tam anlamıyla işlenmediği sınıflarda kompozisyon başarısı 

beklenemez.  

4.7. Uygulama Sonrası Öğrencilerin Yönteme ve Kompozisyona İlişkin 

Görüşleri 

Uygulama öncesi öğrencilere kompozisyonla ilgili görüşlerini belirtmeleri 

istenmiş, verilen yanıtlardan kategoriler oluşturulmuş ve kompozisyonla ilgili öğrenci 

düşünceleri ve bu paralelde yazmada karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Uygulama sonrasında ise yine kompozisyona ve uygulanan yönteme 

ilişkin öğrenci görüşleri sorulmuş, verilen yanıtlardan yine kategoriler oluşturulmuş 

ve sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Öğrencilerin uygulama sonrası kompozisyonla ilgili görüşleri eklentiler 

bölümünde verilmiştir (EKLER bölümünde: 6.7.8.9.10. örnekler) 
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34. Tablo’da Öğrencilerin kümeleme stratejisine yönelik görüşlerinden 

oluşturulan ulamlar 

KULLANILAN İFADELER F KULLANILAN İFADELER F 

Görsellik  4 Önemli 2 

Rahatlık 2 Kolaylaştırıcı 5 

Güven 2 Konuyu genişletici 1 

Hatırlatıcı 13 Fikir verici 3 

Farklı hissetme 1 Yaratıcılığı geliştirici  1 

Zevkli 2 Hoşlanmama 1 

Gerginlikten kurtarma 3 Gruplama yapamama  1 

Odaklayıcı 2 Zaman kaybı 1 

Yararlılık 12 Uygulayamama 1 

Düşüncelerin düzenlenmesini 

sağlayıcı  

7 Konu seçiminde kolaylık 12 

Hoşlanma (sevme Beğeni) 9 Yazmaya kolay başlamaya 

yardımcı olma 

17 

Zaman kazandırıcı 1 İlgi çekici 2 

İlgi kurma 1   

34.Tablo’ya bakıldığında yöntemle ilgili olarak kategorilerin daha çok dört ana 

bölümde toplandığı görülmektedir. Konu seçiminde kolaylık,Yazmaya kolay 

başlamaya yardımcı olma, Yararlılık ve Hatırlatıcı,, ifadeleri daha çok kullanılmıştır. 

Dokuz kişi kümeleme stratejisinden hoşlandığını ifade etmiştir. Uygulama yapılan 20 

öğrenciden bir kişi uygulanan stratejiden hoşlanmadığını belirterek bunun gerekçesini 

de aynı anda bir çok şeyi yapamama ve ilk üretilen düşünceleri gruplayamama olarak 

açıklamıştır. Öğrencilerden bir tanesi de yöntemin etkili olduğunu ama zaman kaybı 

olduğu için  onu uygulayamadığını belirtmiştir.  
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35. Tablo. Öğrencilerin kümeleme stratejisinin kompozisyona başlamaya olan 

etkisine yönelik görüşleri  

 
Kompozisyona 

kolay başlama 

Kompozisyona 

zor başlama 

Kümeleme 18       2 

 

Klasik (Önce) 
       20 

 

35. Tablo incelendiğinde yönteme ilişkin görüşleri alınan 20 öğrencinin tamamı 

klasik yöntemde kompozisyona başlamanın zor olduğunu belirtmiştir. Uygulama 

sonrası 20 öğrenciden 18’si kümeleme stratejisinin kompozisyona başlamayı 

kolaylaştırdığı buna karşılık 2 öğrencinin uygulama sonrasında kompozisyona 

başlamanın hala zor olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Uygulamada 

kümeleme yazmaöncesi stratejisinin kompozisyonu kolaylaştırdığı yönünde görüş 

bildiren öğrencilerin tamamına yakını stratejinin görsellik açısından kolaylık 

sağladığını, düşünceleri toparlamaya yardımcı olduğunu ve verilen anahtar sözcük 

veya cümlelerin hatırlatıcı olmasından dolayı kompozisyona daha rahat başladıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu tablodan elde edilen sonuçlar Rico (1976, 1993, 2000), Natan 

(2000), Rubin (1984), Castello (1993)’ün ‘kümeleme stratejisi yazmaya başlamayı 

kolaylaştırmaktadır’ düşüncesini desteklemektedir. Fakat bu çalışmada aynı 

araştırmacıların ileri sürdükleri “kümeleme yazmaöncesi stratejisi sözcük üretimine 

katkıda bulunmaktadır” düşüncesinden farklı bir sonuç elde edilmiştir. 32. Tablo’da 

görüldüğü gibi deney gurubundaki öğrenciler en düşük puanı sözcük alanından 

almışlardır. Bu sonuca dayanarak, bu çalışmada kümeleme yazmaöncesi stratejisinin 

üniversite 1. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sözcük bilgisine istatistiksel açıdan 

anlamlı bir katkı sağlamadığı söylenebilir.  

 

 



 

 

204 

 

 

V. BÖLÜM  

5.1. Sonuç 

Bu araştırmada, yaratıcı yazmaya dayalı olarak kümeleme yazmaöncesi 

stratejisinin öğrencinin duyuşsal ve bilişsel alanına olan etkileri araştırılmıştır. 

Kümeleme yazmaöncesi stratejisi ile başlatılan yazma çalışmaları anlatısal metin türü 

ile birlikte verilmiştir. Anlatısal metin türünün özelliklerini öğrenen öğrencilere 

kümeleme yazmaöncesi stratejisi kullandırılarak bu metin türünde kompozisyon 

yazdırılmıştır. Kümeleme stratejisinin dilbilgisi, kağıt düzeni, yazım kuralları, 

noktalama, kompozisyon düzeni ve gelişimi, kompozisyona odaklanma ve akıcılık 

düzeylerinde öğrencilerin bilişsel alanda yazı yazma becerilerine olumlu katkıda 

bulunduğu saptanmıştır. Kümeleme stratejisi öğretimi ile öğretim gören deney 

grubunun başarı ortalaması, geleneksel yöntemle öğretim gören kontrol grubunun 

aynı testten aldığı not ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Ortalamalar arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bulunan bu farkın deney grubunun bilişsel düzeylerinin 

kontrol grubuna göre daha fazla artmasından kaynaklandığı söylenebilir. Başarı ile 

ilgili olarak bakılan bu alt boyutların sözcük bilgisi hariç diğer tüm alt boyutlarda 

deney gurubunda kontrol gurubuna göre daha yüksek ortalamalar elde edilmiştir (1. 5. 

7. 9. 11. Tablo). Yine genel başarı ortalamasına göre her iki grup arasında deney 

grubu lehine olmak üzere anlamlı bir fark görülmektedir (12. Tablo). Aynı boyuttaki 

alt problemlerden biri olan “sözcük bilgisi” alanında öğretim programı başlangıcında 

hem deney hem de kontrol gurupları arasında anlamlı bir fark bulunmamış ve 

uygulama sonrasında da her iki gurubun başarı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülmemiştir (4.Tablo). 

Deney ve kontrol gruplarının kendi içerisinde son test başarı puanları  ile son 

test tutum puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin başarı 

ile tutum son ölçüm puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir 

(Tablo 15. 27). Kontrol gurubu öğrencilerinin son test başarı puanları ile son test 
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tutum puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(16. 28. Tablo). 

Ayrıca, kümeleme stratejisinin öğrenci tutumuna hangi boyutlarda katkı 

sağladığı araştırılmıştır. Deney ve kontrol grupları arasında ön test tutum puanlarına 

göre herhangi bir farklılık görülmemesine rağmen (13. Tablo), son test tutum puanları 

arasında deney grubunun lehine olmak üzere göreli bir yükseliş görülmektedir. (15. 

Tablo). Bu artış kontrol gurubunun ön test sontest tutum puanları ile 

karşılaştırıldığında büyük bir fark gibi görünmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmemektedir (16.Tablo). Oysa gruplar kendi içerisinde değerlendirildiğinde 

deney grubunun ön tutum ve son tutum puanları arasında anlamlı bir olduğu 

görülmektedir (15. ve.17. Tablolar ). 

Deney ve kontrol gruplarına anadilde ve İngilizce’de kompozisyon yazma ile 

ilgili görüşlerinin sorulduğu açık uçlu sorularda öğrencilerin tamamına yakını 

anadilde rahatlıkla kompozisyon yazdıkları buna karşılık İngilizcede kompozisyon 

yazarken zorlandıkları yönünde görüş belirtmişlerdir (30. Tablo). Öğrenciler bunun 

nedenlerini sözcük dağarcığının yetersizliğine, deyimleri kullanamamalarına 

bağlamışlardır.  

 

Deney ve kontrol gruplarına Yazılı Anlatım dersi ile ilgili olarak açık uçlu 

soru sorulmuştur. Verilen yanıtlardan öğrencilerin tamamına yakını bu ders hakkında 

olumsuz görüş bildirmişler ve ders saatlerinde farklı etkinlikler yaptıklarını 

belirtmişlerdir (öğrenci görüşlerinden bir örnek: EKLER bölümü 9. örnek). 

Öğrencilerin kompozisyon dersi ile ilgili bildirdikleri görüşlerden ulamlar 

oluşturulmuştur. Anadilde kompozisyon yazarken güven, İngilizce’de kompozisyon 

yazarken ise korku ifadelerini kullanmışlardır (30.Tablo). Öğrencilerin verdikleri 

yanıtlardan bu korkunun temelinde sözcük bilgisinin yetersizliği olduğu anlaşılmıştır 

(4. 18 32. Tablo ve öğrencilerin verdikleri yanıtlar: 1. ve 5. örnekler). Yine 

öğrencilerin kompozisyonda zorlandıkları konulardan birinin de deyimleri yeterince 

bilememe ve bilinen deyimlerin ise kullanılamaması olarak saptanmıştır (33. Tablo, 

öğrenci görüşleri,  EKLER bölümü 2.3. örnek). 
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Öğrencilerin açık uçlu yanıtlarında yine anadil ve İngilizce kompozisyon 

yazarken kendilerini nasıl hissettiklerini ifade etmişlerdir. Verilen yanıtlarda 

öğrencilerin yarısı anadilde kendilerini rahat diğer yarısı ise İngilizcede zor ifade 

ettikleri yönünde görüş bildirmişlerdir (31. Tablo). 

 

Öğrencilerin sözcük bilgisi ile ilgili olarak açık uçlu soruya verdikleri 

yanıtlar aynı zamanda bu çalışmanın ikinci alt probleminin çözümüyle ulaşılan bulgu 

ile paralellik göstermektedir. Öğrencilerin çoğunluğu yine anadilde zengin sözcük 

kullandıklarını buna karşılık İngilizce kompozisyon yazarken sınırlı ve sıradan 

sözcük kullandıklarını belirtmişlerdir. Her iki guruptaki öğrencilerin ikinci alt 

problem olarak bu alandan aldıkları puanlar istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur 

(4. Tablo).  

 

Öğrencilere işlenen yöntemle ilgili olarak görüş bildirmeleri istenmiş ve 

verdikleri yanıtlar gruplandırılmıştır. Verilen yanıtlarda, İlgi çekicilik, Yazmaya 

kolay başlama, Konu seçiminde kolaylık, Görsellik, Rahatlık, Güven, Hatırlatıcı, 

Zevkli, Gerginlikten kurtarıcı, Odaklayıcı, Yararlılık, Düşüncelerin düzenlenmesini 

sağlayıcı, Hoşlanma (Sevme, Beğeni), Zaman kazandırıcı, İlgi kurma, Kolaylaştırıcı, 

Konuyu genişletici, Fikir verici, Yaratıcılığı geliştirici ve Önemli gibi özelliklerini 

sıralamışlardır. Yöntemle ilgili olarak verilen yanıtlar yazmaya kolay başlama, 

hatırlatıcı ve düşüncelerin düzenlenmesini sağlayıcı boyutlarında yoğunluk 

kazanmıştır (34. Tablo). Ayrıca öğrencilerin yöntemle ilgili verdikleri yanıtları 

kontrol amaçlı öğrencilere kümeleme stratejisi ve klasik yöntemin kompozisyona 

başlamaya olan etkisine yönelik görüşleri sorulmuştur. Verilen yanıtların çoğu 

kümeleme stratejisinin kompozisyona rahat başlamaya yardımcı olduğunu buna 

karşılık klasik yöntemin bu süreci zorlaştırdığı yönünde olmuştur (35. Tablo).  

 

Sonuç olarak, deney gurubunda bilişsel ve duyuşsal alanda saptanan bu 

gelişme iki nedenden kaynaklanmış olabilir: 

 

Gelişme öğrencilerin doğal olarak her gün aldıkları eğitimden kaynaklanmış 

olabilir. Öğrenciler verilen eğitimin farkına vararak daha iyi not almış olabilir buna 
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eğitimde Hawthorne etkisi adı verilmektedir. Bu etki araştırma esnasında 

gözlendiklerinin farkında olan deneklerin doğal davranmayışları ve incelenen 

konunun araştırmacıdan etkilenerek olduğundan farklı bir hale gelmesi olarak 

açıklanmaktadır. Bu durum her ne kadar istenmese de uygulamalar sırasında ortaya 

çıkması olası bir durumdur. Veya verilen kümeleme yazmaöncesi strateji öğretiminin 

etkisi ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal düzeylerinde gelişme olmuş olabilir. 

 

Birinci nedene bağlı olarak Bush (2002) iki yıl boyunca ilköğretim ikinci 

kademede öğrencilerde zamana bağlı gelişim ve başarıyı gözlemlemiş ve öğretmenin 

rehberliği olmadan da öğrencilerin ilerlediğini ama bu ilerlemenin 2. kademede çok 

az olduğunu kaydetmiştir. Buna paralel olarak Boersma Dye, ve Hartman, Herbert ve 

Walsh  (1997), (akt. Schweiler ve Marra 2000) yaptıkları araştırmada 1. kademedeki 

başarının ikinci kademeye göre daha fazla olduğunu saptamışlardır. Yazarlar bunu 

kronolojik yaş gelişimine bağlı olarak becerilerin geliştiği düşüncesine 

dayandırmaktadırlar. Sadoski (1997), (akt. Schweiler ve Marra 2000) ise yazmaöncesi 

stratejilerinin daha küçük yaş gurubu üzerinde etkili olduğunu ama yetişkinler 

üzerinde etkisiz olduğunu saptamıştır. Bu çalışma, bu düşüncenin yanlışlığını da bir 

anlamda ortaya koymaktadır.  

 

5.2. Öneriler 

Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ışığında geliştirilen öneriler 

şunlardır: 

Bireysel düşünme, hayal gücü ve sezgi yeteneklerinin geliştirilmesi ve 

bunların tutum olarak öğrenciye kazandırılması izlencelerin en önemli hedefi 

olmalıdır. Bunun için yeni yöntemlerin uygulama boyutuna geçirilmesi 

gerekmektedir. Birinci alt problemde öğrenciler dilbilgisi konusunda kontrol 

gurubuna göre daha yüksek ortalamalar elde etmiştir. Bu duruma dayanarak dilbilgisi 

derslerinin yazma dersleri içinde verilmesi ve kümeleme stratejisi uygulanarak 

dilbilgisi derslerinin verilmesi önerilebilir. Örneğin, geçmiş zaman sözcüğü anahtar 

sözcük olarak verilerek bununla ilgili kavram, sözcük ve yapılar tekrar 

kümeleştirilerek ezbere dayalı ders görselleştirilebilir.  
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Öğrencinin kendi kompozisyonunu kendisinin oluşturması ve keşfederek 

öğrenmesi için yaratıcı öğretim ve ilgi uyandırıcı ortamlar oluşturulmalıdır. Bunun, 

öğrencinin daha kolay algılamasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Araştırmalar çok sık yazmanın yazma becerisini geliştireceğine dikkat 

çekmektedir. Diaz ve arkadaşları (1995) yaptıkları tekrarlı yazma etkinlikleriyle bunu 

doğrulamaktadırlar. Oysa ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretimde Yazılı 

Anlatım programlarına bakıldığında yazma saatlerinin sınırlı olması dikkat çekicidir. 

Üniversitede Yazılı Anlatım dersi haftada 2 kredilik ders olarak 1 ve 2. sınıflarda 

okutulmakta 3. ve 4. sınıflarda Yazılı Anlatım bulunmamaktadır (DEU). İlköğretim 

ikinci kademede dört saat İngilizce dersi adı altında yabancı dil eğitimi verilmekte 

ama ayrıca yazma dersi bulunmamaktadır. Anadil öğretim sürecine baktığımızda aynı 

kademede beş saat Türkçe dersi verilmekte ve bu beş saatin iki saati güzel yazma ve 

güzel konuşma dersi olarak işlenmektedir. İlköğretimde İngilizce dersinde 

kompozisyon dersi bulunmamaktadır.Dolayısı ile öğrenci ancak lise ve üniversite 

düzeyinde İngilizce kompozisyon yazma ile karşılaşmaktadır. Oysa araştırmalar 

yazma becerisinin erken yaşlarda başlamasını önermektedir (Kantemir 1994). Bu 

nedenle ilköğretim düzeyinden başlayarak İngilizce dersinde yazma etkinliklerinin 

artırılması bu sorunun üniversite düzeyine taşınmasını önleyebileceği 

düşünülmektedir. Lise 1-2 ve 3 sınıflarda kompozisyon dersi yer almamakta yine 

anaders kitabının yazma bölümlerinde sınırlı yazma etkinlikleri yer almakta ama 

öğrencilere sorulan açık uçlu sorulardan elde edilen yanıtlar, yazılı anlatım dersinin 

derste işlenmediğini bunun yerine başka etkinliklerin örneğin genel İngilizceye ve 

sınava yönelik test çözme etkinliğinin yapıldığını göstermektedir. Ayrıca kitaplarda 

yer alan yazma bölümlerinin yeterince etkin geçmediği belirtilmiştir (kaynak: 

öğrencilerin verdikleri yanıtlar: EKLER bölümü ). Yazmanın güçlüğü ve süreç 

isteyen bir etkinlik olduğu düşünüldüğünde yazma dersi süresinin sınırlı olduğu ve bu 

dersteki başarıyı olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Bu duruma yol açan 

etmenlerin detaylı olarak araştırılıp ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Bu çalışma, Yazılı Anlatım dersiyle ilgili olarak başka sorunların da var 

olduğunun ipuçlarını vermektedir. Söz konusu sorunların  ayrıntılı olarak irdelenmesi 
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ve neden kaynaklandığının araştırılmasına gereksinim vardır.Elde edilen bulgulara 

dayanarak, sınırlı ders saatleri (kısa sürede yazmanın öğretilemeyeceği), kitaptaki 

etkinliklerin uygulanmasıyla ilgili veya öğretmenin yetersizliğinden kaynaklanan 

sorunların olabileceğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, yazma becerisinin 

sürece dayalı olarak geliştiği düşünülürse yazmaya daha çok zaman ayrılmalı, fakülte 

eğitiminin dört yılına dağıtılmalıdır çünkü yazma becerisi birçok etmeni kapsayan ve 

süreç isteyen bir beceridir. Ünlü düşünür Erasmus’un dediği gibi “Yazma isteği ve 

becerisi yazı yazmakla öğrenilir ve bunun da yolu yöntemi yazdırmaktır” (Göğüş, 

1978). Bu bulgular ışığında Yazılı Anlatım ders saatlerinin artırılması ile bu dersteki 

başarının artacağı düşünülmektedir. Ayrıca Yazılı Anlatım derslerinin okullarda 

yeterince verimli geçmemesinin nedenlerinin araştırılması ve elde edilen bulgular 

ışığında çalışmalar yapılması soruna çözüm getirebilir. 

Öğrencilerin kompozisyon dersi ile ilgili olarak yazdıkları notlar ve ikinci alt 

problemden elde edilen sonuçlar da öğrencilerin sözcük bilgisi ile ilgili sorunları 

olduğunu ortaya koymuştur. İkinci alt problem sözcük bilgisi ile ilgilidir. 

Öğrencilerin aritmetik ortalamalarının uygulama öncesi birbirine çok yakın olduğu 

görülmüş ve bu durum uygulama sonrasında da değişmemiştir. Öğrencilerin açık uçlu 

soruya verdikleri yanıtlardan, yazılan kompozisyonlardan ve analiz sonuçlarından 

elde edilen bilgiler sonucu onların sözcük bulma ve kullanmada zorlandıkları sözcük 

dağarcığı yeterince gelişmediği için kompozisyon yazmada zorlandıkları saptanmıştır. 

Bu bulguya dayanarak sözcük bilgisi dersinin temel ders olarak izlencelere alınması 

ve okutulması gerektiği söylenebilir. Bu uygulamanın öğrencinin hem yazma 

becerisine hem de okuma becerisine katkıda bulunacağı ümit edilmektedir. Bunun 

yanı sıra, yazmaöncesi kümeleme stratejisinin sözcük bilgisi üzerindeki etkilerini 

araştıran çalışmalar daha geniş gruplar üzerinde ve farklı düzeylerde 

gerçekleştirilmelidir.  

Ülkemizde, anadilde ve yabancı dilde kompozisyon yazma teknikleri ile 

ilgili çalışmaların sınırlılığı dikkati çekmektedir. Yazma ile ilgili mevcut kaynaklar 

çoğaltılmalı ve bu konuda yerli kaynaklara ve araştırmalara ağırlık verilmeli, projeler 

geliştirilmeli ve bu projelere destek verilmeli. Ders içerikleri programla 

bağdaştırılmalıdır. Ders kitaplarındaki sınırlı yazma sayfaları gözden geçirilmeli ve 
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bu bölüm yaratıcı yazma etkinliklerine göre içerik ve nitelik olarak 

zenginleştirilmelidir. 

Yazma dersleri uzmanlık alanı dersi haline getirilmelidir, ders boş geçmesin 

diye her öğretmene bu ders verilmemelidir. Eğer öğretmenin uzmanlık alanı ise Yazılı 

Anlatım derslerine girmelidir. Yazma derslerine gören öğretmenler yazma dersleriyle 

ilgili olarak hizmetiçi eğitim kurslarına alınmalı ve bu kursun sonucunda bir sertifika 

verilmelidir. Kurs, yazma kuramları ve uygulamalar boyutunda verilmelidir. Kursiyer 

bu sertifikayı almadan kursu geçmemelidir. Bu sertifikayı alanlar ancak Yazılı 

Anlatım dersine girmelidir. Üniversitelerde stajyer öğretmenlere veya eğitim fakültesi 

Yabancı Diller Bölümü son sınıf öğrencilerine yönelik yazma dersleriyle ilgili tüm 

alanları kapsayan kurslar düzenlenmeli ve bu kurslar daha sonra halka da açılmalıdır. 

Yazılı Anlatım dersini objektif olarak değerlendirmek için değerlendirmede 

bir akreditasyon sağlanmalıdır. Kompozisyon kağıtlarını değerlendirirken öğretmenin 

dilin hangi yapılarına önem verdiğine karar vermesi, buna uygun bir ölçüt geliştirerek 

cevap anahtarı oluşturması gerektiği ve bunun öğrenciye iletilmesinin değerlendirme 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Geliştirilecek olan bu kompozisyon 

ölçeğinin her metin türü için ayrı ayrı hazırlanması, geçerlik ve güvenirliğinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu tür bir kompozisyon anahtarının hem öğrenci hem de 

öğretmen için büyük bir kolaylık sağlayacağı ve daha nesnel bir değerlendirmeye 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Kompozisyon eğitimi alan öğrenci bunu hayatın hiçbir alanında uygulama 

imkanı bulamamaktadır. Bu dersin hayatın her alanında işlevsel hale getirilmesi için 

Amerika’da ve pek çok Avrupa ülkesinde yapıldığı gibi devlet ve özel sektör eleman 

alımında seçilen iş alanıyla ilgili kompozisyon yazma becerilerini ölçen kompozisyon 

yazma testi uygulanmalıdır. Böylece işe girerken ihtiyaç duyulacak bir bilgi öncelikli 

hale gelecek ve önemsenecektir. “Amerika’da pek çok eyalette işe girerken alanında 

bir kompozisyon yazma şartı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (Allen 2003)”.  

Tüm dünyada yabancı dil öğretimi alanında yeni kuramlar, yaklaşım ve 

teknikler geliştirilip uygulanmaktadır. Ülkemizde de söz konusu yeni yöntem ve 

teknikleri içeren programlar hazırlama gereği ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar yapılan 
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yabancı dil eğitimindeki yetersiz sonuçlar da yeni bir programın hazırlamasını gerekli 

kılmıştır. Çağın değişen ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim programlarının da evrensel 

ölçütlere uygun kendi toplumsal ve kültürel değerlerimize uygun biçimde 

değiştirilmesi veya düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni program ezbercilikten uzak 

öğrencileri yaratıcılığa yönlendiren, sahip olduğu zihinsel potansiyeli ortaya çıkaran 

bir program olmalıdır. Program hazırlanırken eğitim bilimleri ve çeşitli disiplinlerin 

verileri (özellikle sinirbilim, ruhdilbilim ve psikoloji) esas alınmalıdır. Yazmanın 

karmaşık süreci ve işleyişi beynin algılama sistemiyle paralellikler göstermektedir. 

Yazma eğitimi beyin, kompozisyon yazma ve algılama süreçleri etrafında 

geliştirilmeli, beyin, dil ve yazma alanındaki çalışmaların bulgularından 

yararlanılmalıdır. Bu bulgular ışığında İngilizce yazma eğitimi programları yeniden 

gözden geçirilmeli ve bu doğrultuda Yazılı Anlatım ders kitapları yaratıcı etkinlikler 

doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

Öğrencilerin verdikleri yanıtlardan, en çok zorlandıkları konulardan birinin 

deyimleri öğrenme ve doğru kullanma olarak saptanmıştır. Bu konu ile ilgili 

çalışmaların yapılmasının ve deyimleri daha etkin bir şekilde öğretebilmek için yeni 

yöntemler ve stratejilerin geliştirilerek mevcut yöntemlerin etkililiğinin ölçülmesinin 

yazma alanına önemli katkılarda bulunacaktır. 

Yazma eğitimi sürecinde bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır. 

Duyuşsal alanının öğrenci başarısına olan etkisi yapılan pek çok çalışmada ortaya 

konmuştur, bu boyutun özellikle yazma sürecine yansıtılması bu derse karşı olan 

tutumu olumlu yönde etkileyeceği ve bu derste başarıyı artıracağı düşünülmektedir. 

Öğretimde geleneksel yöntemler yerine öğrenci katılımının yüksek olduğu, 

öğretmenin ise bir rehber olduğu yaratıcı etkinlikleri kapsayan çeşitli öğretim 

yöntemlerinin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Yazılı Anlatım 

derslerinde bireysel ve grup çalışmalarını içeren beyin fırtınası teknikleri 

kullanılmalıdır. 
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5.3. Araştırmacılar için öneriler 

Kümeleme yazmaöncesi stratejisinin ve diğer yazma öncesi stratejilerinin 

etkililiğini belirlemeyi amaçlayan örnek çalışmalar gerçekleştirilmeli, ve eğitim 

sistemimizin değişik kademelerinde, farklı yaş guruplarında ve geniş kitleler üzerinde 

bu stratejilere yönelik yeni araştırmalar yapılmalıdır. 

Yukarıda sözü edilen stratejiler ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini 

etkileyen, öğrenme stilleri gibi diğer bireysel özellikleri arasındaki ilişki detaylı bir 

şekilde ve geniş gruplar üzerinde çalışılarak ortaya konmalıdır.  

Kompozisyon yazma ve beynin algılama süreçleri ile ilgili olarak ayrıntılı 

çalışmalar yapılmalıdır.  

Kompozisyon dersinin daha objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için 

yeni değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir.  

Yazmanın diğer aşamaları ve yazma başarısı arasındaki ilişkinin 

araştırılmasının eğitime katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada kümeleme 

stratejisinin öğrencinin duyuşsal ve bilişsel alanına olan etkileri araştırılmış ve bu 

etkilerin dilbilgisi, sözcük, kağıt düzeni, noktalama, yazım bilgisi, kompozisyon 

düzeni-gelişimi, kompozisyona odaklanma ve akıcılık düzeyine hangi boyutlarda 

katkı sağladığı araştırılmıştır. Duyuşsal alanın diğer, güdü, kaygı, akademik benlik 

gibi parametrelerinin araştırılmasının alan yazınına ve eğitime katkı getireceği 

düşünülmektedir. Kümeleme stratejisi, Milli Eğitimin hedefleri doğrultusunda başka 

derslerde yeni bir bilgiye başlamak için de kullanılabileceği göz önüne alınarak, bu 

yönde çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

Türkçe yazılı anlatım derslerinde de yazmaöncesi stratejilerinin 

uygulanmasının, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunacağı ve ana 

dilde  yazma becerisini zaten kazanmış öğrencinin bu becerisini yabancı dildeki 

yazma becerisine de yansıtacağı düşünülmektedir. Bu, anadil ve ikinci dil yazma 

süreçlerinin tanınması ve geliştirilmesi için gereklidir. Bu nedenle kümeleme ve diğer 

yazmaöncesi stratejilerinin anadil kompozisyon yazma sürecindeki uygulamalarına 

ağırlık verilmelidir. 
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EKLER LİSTESİ 

EK-ATutum ölçeğinin güvenirlilik analizi ve madde test korelasyonları 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

VAR00001     120,3039       628,6683        ,6914           ,9414 

VAR00002     119,0994       651,8567        ,4375           ,9433 

VAR00003     119,9613       638,9041        ,5879           ,9423 

VAR00004     120,5249       638,3397        ,4818           ,9432 

VAR00005     120,2210       629,4287        ,6308           ,9419 

VAR00006     119,5580       646,6147        ,4692           ,9431 

VAR00007     119,8895       637,2433        ,5888           ,9422 

VAR00008     120,1326       633,1823        ,6249           ,9419 

VAR00009     119,8066       642,2235        ,5211           ,9428 

VAR00010     120,4033       636,9642        ,5352           ,9427 

VAR00011     120,7293       643,1096        ,4434           ,9434 

VAR00012     120,9006       642,9678        ,5090           ,9428 

VAR00013     120,5801       638,0227        ,5018           ,9430 

VAR00015     118,9337       654,2400        ,4006           ,9435 
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VAR00016     120,3204       631,7634        ,6776           ,9416 

VAR00018     120,6519       639,3837        ,5114           ,9428 

VAR00019     120,0221       644,6440        ,4930           ,9430 

VAR00021     119,4972       641,7403        ,6153           ,9422 

VAR00022     119,2818       644,6146        ,4976           ,9429 

VAR00024     119,4641       651,9279        ,3707           ,9438 

VAR00025     119,7072       642,4860        ,5267           ,9427 

VAR00026     120,4033       643,6753        ,4575           ,9433 

VAR00027     120,0773       631,8718        ,6612           ,9417 

VAR00028     120,2652       642,0404        ,5991           ,9423 

VAR00029     120,2983       633,2216        ,7030           ,9415 

VAR00030     119,9834       646,4497        ,4272           ,9435 

VAR00033     120,1823       643,5277        ,4663           ,9432 

VAR00034     120,1713       645,6983        ,4535           ,9432 

VAR00035     120,6188       645,1261        ,4903           ,9430 

VAR00037     120,3094       636,4704        ,5686           ,9424 

VAR00038     120,0773       631,4051        ,6637           ,9416 

VAR00039     119,3867       648,9718        ,4381           ,9433 

VAR00040     120,6906       636,0260        ,5822           ,9423 

VAR00041     120,1657       629,2946        ,6983           ,9414 

VAR00042     118,9724       654,5603        ,3640           ,9438 

VAR00043     120,1713       640,6538        ,5082           ,9429 
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VAR00045     120,5635       639,9807        ,4991           ,9430 

VAR00046     120,4199       638,7116        ,5280           ,9427 

VAR00047     119,6409       652,9314        ,3793           ,9437 

VAR00049     120,4309       638,9577        ,5448           ,9426 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =    181,0                    N of Items = 40 

Alpha =   ,9440 

Tutum ölçeği analizinde faktör analiz tekniklerinden Temel Bileşenler Analizi (Principal 

Component Analysis) kullanılmıştır. 
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EK-B   Yazılı anlatım tutum ölçeği  formu 

12. Lisede İngilizce Yazılı Anlatım dersinde: (kitabınızın yazma bölümünde) 

      1 ( ) Her zaman Kompozisyon yazardık          2 ( ) Bazen kompozisyon yazardık 

      3 ( ) Nadiren kompozisyon yazardık                4 ( ) Başka dersler yapardık 

YAZILI ANLATIM DERSİNE YÖNELİK  ÖĞRENCİ TUTUMU  ÖLÇEĞİ 

Sevgili öğrenciler, 

Elinizdeki anket soruları  İngilizce Yazılı Anlatım Dersine yönelik tutumunuzu belirlemek 
amacıyla hazırlanmış olup, vereceğiniz cevaplar bir doktora tez çalışmasında kullanılacaktır. 
Vakit ayırdığınız  ve anketi eksiksiz doldurduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. 
           
          Arş. Gör. Sevim İNAL        
      Dokuz Eylül Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü        
Doktora Öğrencisi 

1: Kesinlikle Katılmıyorum  
2: Katılmıyorum  
3: Fikrim Yok 
4: Katılıyorum  
5: Kesinlikle Katılıyorum     

1 
Yazılı anlatım dersini eğlenceli bulurum. 

���� ���� ���� ���� ���� 

2 
Yazılı Anlatım dersinin dil öğrenmede önemli olduğuna inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

3 
Yazılı Anlatım derslerinde kendime  olan güvenimin arttığını hissederim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

4 
Yazılı Anlatım dersinin dışında kompozisyon yazmaktan  hoşlanmam.  

���� ���� ���� ���� ���� 

5 
Yazılı Anlatım dersini sıkıcı bulurum. .  

���� ���� ���� ���� ���� 

6 
Boş zamanlarımda kompozisyon yazmanın, yabancı dilimi geliştireceğine inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

7 
Yazılı Anlatım dersinde, kendimi ifade ettiğime inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

8 
Yazılı Anlatım derslerinde  kendimi gergin hissederim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

9 
Yazılı Anlatım dersinin saatleri azaltılsa notlarımın yükseleceğine inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

10 
Yazılı Anlatım sınavlarında kendimi gergin hissederim.  

���� ���� ���� ���� ���� 

11 
Başka derslere çalışmak yerine kompozisyon yazmayı tercih ederim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

12 
Yazılı Anlatım dersinde sıkıntılarımı unuturum. 

���� ���� ���� ���� ���� 

13 
Zorunlu olduğum için  yazılı anlatım derslerine  girmekten zevk almam.  

���� ���� ���� ���� ���� 
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14 
Yazılı Anlatım dersinde,  ilginç bulduğum konuları yazmaktan hoşlanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

15 
Kompozisyon yazacağım zaman kendimi gergin hissederim. .  

���� ���� ���� ���� ���� 

16 
Boş zamanlarımda kompozisyon yazmaktan hoşlanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

17 
Yazılı Anlatım dersinde kendimi yorgun hissederim.  

���� ���� ���� ���� ���� 

18 
Yazılı Anlatım dersi olmasa okul hayatından zevk alırım.  

���� ���� ���� ���� ���� 

19 
Yazılı Anlatım dersinin bana yararı olacağına inanmam.  

���� ���� ���� ���� ���� 

20 
İnsanların kompozisyon yazmayı sevebileceklerine inanmam. 

���� ���� ���� ���� ���� 

21 
Yazılı Anlatım sınavları olmasa daha başarılı olacağıma inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

22 
Kompozisyonla ilgili kitapları okumayı sevmem.  

���� ���� ���� ���� ���� 

23 
Yazılı Anlatım dersini severim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

24 
Yazılı Anlatım dersinde kendimi önemli hissederim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

25 
Yazılı Anlatım dersinde kendimi rahat hissederim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

26 
Kompozisyon yazma konusunda arkadaşlarıma yardım etmek hoşuma gider. 

���� ���� ���� ���� ���� 

27 
Dersin dışında kompozisyon konularıyla ilgili konuşmaktan hoşlanmam.  

���� ���� ���� ���� ���� 

28 
Yazılı Anlatım dersinin zor olduğuna inanırım.  

���� ���� ���� ���� ���� 

29 
Yazılı Anlatım dersinde ön sıralarda oturmaktan keyif alırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

30 
Yazılı Anlatım dersinde uykumun geldiğini fark ederim.  

���� ���� ���� ���� ���� 

31 
Kompozisyon yazarken sakinleşirim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

32 
Öğretmenlikte Yazılı Anlatım dersinin yararını göreceğime inanırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

33 
Kompozisyon yarışmalarına gönüllü katılmaktan gurur duyarım. 

���� ���� ���� ���� ���� 

34 Kompozisyon yazdığımda kendimi mutlu hissederim. 
���� ���� ���� ���� ���� 

35 
Öğretmenin kompozisyonumu beğenmesi hoşuma gider. 

���� ���� ���� ���� ���� 

36 
Yazılı Anlatım dersinin sınavlarından korkarım.  

���� ���� ���� ���� ���� 

37 
Kompozisyon yazmamı gerektiren işimin olmasını istemem.  

���� ���� ���� ���� ���� 

38 
Yazılı Anlatım dersinin öğretmeni olmak isterdim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

39 
Yazılı Anlatım dersinde konuşulanları dikkatle dinlerim. 

���� ���� ���� ���� ���� 

40 
Yazılı Anlatım dersini geliştirecek yayınları takip etmekten zevk alırım. 

���� ���� ���� ���� ���� 
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EK-C   Kompozisyon Değerlendirme Formu (İNGİLİZCE) 

 
 
 
  
 
 
 

 

(vocabulary) Word Choice  

Rich vocabulary 

The wording is vivid and to the point with clear word 

choice.  The writer employs a rich, broad range of 

words which have been carefully chosen and 

thoughtfully placed for impact. 

Words effectively convey the intended 

message. The writer employs a variety 

of words that are functional and 

appropriate to audience and purpose. 

The wording is to the point. 

Language is quite ordinary, lacking interest 

and variety, or may be inappropriate to 

audience and purpose. The writer doesn't 

employ a variety of words. The diction 

may be wordy, repetitive, or inadequate. 

The writing shows an extremely limited 

vocabulary or is so filled with misuse of 

words that the meaning is obscured The 

diction is vague, wordy, inadequate, or 

inappropriate. 

   

Content 

 (Language 

usage) 

Paragraph 

coherence 

(organizing 

ideas) Fluency, 

Grammar, 

General 

knowledge, 

 

Contains no errors in grammar usage that detract from 

the overall delivery (Grammar/usage includes subject-

verb agreement, correct verb tense, consistent point of 

view, pronoun case and reference, and complete and 

varied sentences.) 

noun/pronoun and, , paragraph conventions 

 

 Minor errors, while perhaps 

noticeable, do not impede readability. 

May contain occasional errors in 

grammar/usage that may detract 

somewhat from the delivery      

May contain frequent errors in 

grammar/usage that may impede 

communication      

 

 Exhibits serious errors in grammar/usage 

that may severely impede communication 

Focus 

Details/ 

Ideas/ 

 

 

The composition is focused and easy to follow with a 

logical progression of ideas.  The writer provides 

details and transitional expressions that link one 

paragraph to another in a clear line of thought 

Sentence variety enhances style and effect. 

The composition is focused and easy to 

follow. The composition has some 

evidence of transitional words. 

Complete sentences and some sentence 

variety 

The composition may lack focus and is 

difficult to follow. The composition may 

lack transitional words.   

Poor sentence structure 

The composition lacks 

focus and is difficult to follow.  The 

composition lacks transitional words. 

Contains numerous fragments and/or run-on 

sentences                                  .  

Mechanics  

 

Margins, 

Title, 

Spelling, 

Punctua 

tion, 

Capitaliza 

tion 

Legibility 

Errors are so few and so minor that they do not 

impede readability. May contain a few errors in the 

correct use of mechanics (i.e., underlining, quotation 

marks, commas, semicolons, apostrophes, 

capitalization, and spelling), but errors do not detract 

from overall delivery.  Handwriting is legible. It 

contains a minimum of three indented paragraphs. 

Title makes the reader interested in the story. 

 It may contain some errors in the 

correct use of mechanics (i.e., 

underlining, quotation marks, commas, 

semicolons, apostrophes, capitalization, 

and spelling) that may detract 

somewhat from delivery contains a 

minimum of three indented paragraphs. 

 Handwriting could have been a little 

bit neater. 

It has an engaging and appropriate title 

to the story. 

It may contain frequent errors in the correct 

use of mechanics (i.e., underlining, 

quotation marks, commas, semicolons, 

apostrophes, capitalization, and spelling) 

that may impede communication. Errors 

begin to impede. May not exhibit indented 

(or clearly delineated) paragraphing 

readability. Handwriting needs to be 

neater. The title does not engage the reader.

Many errors in usage, spelling, 

capitalization, and punctuation repeatedly 

distract the reader and make text hard to 

read. The severity and frequency of errors 

are so overwhelming that the reader finds it 

hard to focus on the message and must 

reread. May not exhibit indented (or clearly 

delineated) paragraphing. Handwriting is 

sloppy, There is no title. 

 

 

Developmen

t 

 

& 

 

Organizatio

n 

Introduction, 

Developing, 

Concluding, 

Transition, 

Paragraphing 

 

An exciting plot is developed using rich description 

&Important details. The writing is exceptionally clear, 

focused, and interesting. It holds the reader's attention 

throughout. Main ideas stand out and are developed by 

strong support and rich details suitable to audience and 

purpose.  Contains a clear introduction which presents 

what, where and how the story takes place. The climax 

is fully developed with a realistic & believable 

resolution. Develops complex characters. Engages the 

reader with an attention-grabbing  

Narrative is multiple-paragraph with a 

developed situation, plot, and setting. 

The reader can easily understand the 

main ideas. Support is present, 

although it may be limited or rather 

general. Establishes a clear ending. 

Characters are adequately developed. 

 

 

Main ideas and purpose are somewhat 

unclear or development is attempted but 

minimal. Events told without developing 

plot, setting or conflict. Ending is not clear. 

  

Barely develops the plot and characters are 

superficial. 

  

 

The writing lacks a central idea or purpose. 

Beginning, middle, or ending may 

be missing 

Characters show little or no development.  
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EK-D  Anlatısal Kompozisyon Değerlendirme Formu (Türkçe)                                                                                     

 
Anlatısal (Narrative) Kompozisyon Değerlendirme Formu Çok 

iyi 
İyi Orta Zayıf 

Kağıt düzeni (Margins)     
Satırlar arasındaki mesafe korunmuş mu yoksa çok sıkıştırılmış mı?     
Paragraf girişleri kompozisyon kağıdının yapısına uygun mu?     
Kağıt düzeni (sağ, alt, sağ ve sol yanlardan) gerektiği gibi sağlanmış mı?     
Sözcük (Vocabulary)     

Sözcükler doğru yazılmış mı?     

Öğrenci gereksiz sözcük tekrarına düşmüş mü? ( zamir, fiil, sıfat, isim )     
Uygun sözcükler kullanılmış mı?     
Sözcük dağarcığı sezgin mi?     
Sözcük öbekleri birbiriyle uyum içinde mi?      
Okuyucunun ilgisini çekmek için sıfat ve zarflar  uygun yerlerde kullanılmış mı?     
Dilbilgisi (grammar)     
Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını doğru kullanmış mı?      
Kompozisyon kağıdında bileşik ve karma cümle yapıları kullanılmış mı     
Cümleler arası geçişler (transitions) uygun ve anlamlı bir şekilde sağlanmış mı?      
Anlatımı kuvvetlendirmek için uygun yerlerde noktalama işaretlerinden faydalanmış mı?      
Anlatısal metin için uygun zamanlar kullanılmış mı ? (dili geçmiş, geçmişte sürekli veya şimdiki 
zaman) 

    

 HİKAYENİN YAPISINDA TUTARLILIK (STORY STRUCTURE)     
Uygun bir başlık kullanılmış mı?      
Konuya net bir giriş (topic sentence) yapmış mı?     
Hikaye, konu veya olay iyi sunulmuş mu?     
İlk paragraf (opening paragraph) metinle ilgili durumu sezdiriyor mu?      
HİKAYEYİ OLUŞTURAN KURGU ÖĞELERİ (STORY SETTING) 
Olayın geçtiği uzam, kişi ve zaman iyi tanımlanmış mı? 

    

Kurguda tutarlılık var mı?     
HİKAYENİN KARAKTERLERİ (STORY CHARACTERS)     
Karakterler tüm yönleriyle okuyucuya tanıtılmış mı?     
Karakterler inandırıcı mı?       
Kahramanlar arasındaki ilişki bir diyalog veya detaylı tasvir ve tanımlarla verilmiş mi?      
HİKAYENİN OLAY ÖRGÜSÜ: (STORY IDEA)      
Hikayenin olay örgüsü var mı?     
Olay örgüsü tutarlı ve iyi geliştirilmiş mi?     

Konuyu açıklarken belli bir mantıksal düzen izlenmiş mi?     
Her paragrafta yeni bir açılım söz konusu mu?      
Ek bilgi üstekine ne tür bir katkı sağlıyor?     
Sonuç kısmına kadar baştaki durum yeterince ortaya konmuş mu?ANLAM     
Hikaye veya konu bir bütün olarak anlam yönünden tutarlı mı?     
Etkili ve tatmin edici bir sonucu var mı?      
Okunabilirlik  (legibility)     
Öğrenci yazısı okuyucu tarafından rahalıkla  okunabiliyor mu?      
Süreç (process) yazmaya başlamadan nasıl yazacağını kümeleme (clustering) stratejisini izlemiş 
mi? 

    

 

 



 

 

252 

EK-E  Verilen Öğretim Programının  Amaçları  

Yazılı Anlatım dersinde öğrenciye kazandırılması hedeflenen davranış ve nitelikler: 
• Öğrenciler öyküsel yazmanın öğelerini ve gerekli araçları seçebilecek ve onları 

kullanabileceklerdir. 
• Öğrenciler, etkili ve dilbilgisi açısından doğru bir dil kullanarak öykü anlatma teknikleriyle 
ilgili çalışmalar yapacaklardır. 
• Öğrenciler öyküsel kompozisyon türünde yazma yetisi kazanacaklardır. 
• Öğrenciler, yazmayı, düşünmenin ve kendini keşfetmenin bir aracı olarak kullanacaklardır. 
• Öğrenciler, kompozisyon yazmada düşünce, dil, organizasyon ve biçimin önemini 
kavrayacaklardır.  
Bu dersin sonunda öğrencilerin dilbilgisi ve içerik alanında aşağıdaki hedef davranışları 
göstermesi beklenmektedir 
• Öyküsel kompozisyonda kullanılması gereken zamanları  
• Dili geçmiş zamanı ve zarflarını kullanabilmek,  
• Düzenli ve düzensiz fiilleri birbirinden ayırt etmek, tanımak ve kompozisyonda kullanmak, 
• Dili geçmiş zamanda kullanılan bağlaçları (When, After, While) bilme ve kullanabilme,  
• Geçmişte süreklilik (Past Continuous Tense) zamanını bilme ve kullanabilme,  
• Süreklilik eki almayan fiilleri (Non-progressive) bilme ve metin içinde kullanabilme,  
• Yazım kurallarını , noktalama işaretlerini kullanabilme, 
• Öyküde olayların akış sırasnı öğrenme ve kullanabilme (sequence of events), 
• Öğrenilen kelime ve yapıların doğru kullanılması, 
• Öyküsel kompozisyonda öykü geliştirme, olay örgüsü, karakter seçimi ve karakter geliştirme, 

seçilen kahramanlara sıfatlar yardımıyla kişilik yükleme gibi temel öğeleri  öğrenme,  ve bu 
öğeleri kompozisyonda kullanabilme, 

• Öyküyü bitirirken özetleme, çıkarsama veya ilk cümlenin tekrarı gibi öykü bitirme 
stratejilerini öğrenme, tanıma, ve kullanabilme, 

Yazmaöncesi aşamada: 
•  Etkili bir yazma süreci için strateji geliştirme (fikir üretmek, seçme yapma, ve bunları 

düzenleme süreci) 
•  Yazılacak konuyu seçebilmek için beyin fırtınası tekniklerinden yazmaöncesi stratejisini 

(Kümeleme) öğrenme ve onu yazmaöncesi  aşamada kullanabilme,  
•  Konu hakkında ne gibi şeyler bildiğini yoklayabilme, 
•  Kümeleme oluştururken sözcüklerden yararlanabilme, sözcük üretebilme, onları 

gruplandırabilme ve etkili bir şekilde kullanabilme, 
• Ortaya çıkan kelimelerden anlamlı cümleler oluşturabilme,  
•  Bu cümleleri gruplandırarak düzenleyebilme,  
•   Gruplandırılan cümlelerin arasından konu hakkında bilgi sahibi olunan cümleyi veya 

cümeleri seçip çıkarma ve bunu kompozisyon haline getirme. 
 Duyuşsal alana yönelik hedefler  

• Güdülenme yoluyla yazılı anlatım becerisinden  zevk alabilme, 
• Kompozisyon yazmaya kaygısız başlayabilme, 

Ders sırasında ve sonrasında öğretmenin yaptığı etkinlikler: 
• Ögrenciye sorular sorarak konuyu düşünmelerine yardımcı olma, 
• Yazılanların kontrol edilmesi ve sorgulanması. 
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EK-F Belirtke Tablosu 

 
 

HEDEFLER 

B
İL

G
İ 

K
A

V
R

A
M

A
 

U
Y

G
U

L
A

M
A

 

A
N

A
L
İZ

 

S
E

N
T

E
Z

 

D
E
Ğ

E
R

L
E

N
D
İR

M
E

 

Yazma öncesi stratejiyi (clustering stratejisi) kullanabilme.   *    

Düşüncelerini organize edebilme     *  
Kompozisyon için sözcük üretebilme ve bunları gruplandırabilme   *    
Kompozisyonun öğelerini bilme  *  *    
Kompozisyonun öğelerini kullanabilme   *    
Noktalama işaretleri ve imla kurallarını yerinde kullanabilme   *    
Açık ve net bir dille düşüncelerini başkalarına yazılı olarak ifade edebilme     *  
Noktalama işaretlerini etkili bir dil için kullanabilme   *    
Tüm kompozisyon  kağıdının içeriği hakkında bilgi veren kontrol cümlesini yazabilme   *    
Kelimelerden cümleler oluturabilme Taslak hazırlayabilme     *  
Kompozisyonda giriş, gelişme ve sonuç paragraflarını yazabilme     *  
Gelişme bölümünde destekleyici örnek verme tekniklerini kullanabilme   *    
Sonuç tekniklerini özetleme, pekiştirme ve kişisel çıkarsama tekniklerini kullanmak         * 
Yazılan bir metni değerlendirebilme, eksiklerini tamamlayabilme, eleştirebilme      * 
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EK-G Katılımcıların ÖSS ve hazırlık sınıfı kompozisyon notlarının maksimum ve 

minimum puan hesaplamaları 

 

Gruplar Notlar N Minimum Maksimum ortalama 

Deney Komp. notu 27 68,00 93,00 79,6667 

Deney ÖSS notu 27 372,00 384,00 377,2593 

Kontrol Komp. notu 20 70,00 93,00 79,3333 

Kontrol ÖSS notu 20 372,00 383,00 376,5238 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının hazırlık sınıfı 

kompozisyon notları ve öss giriş puanları analiz edilmiş ve her iki grubun iki özellik 

bakımından uygulama başlamadan önce birbirine yakın bir düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Özellikle her iki grubun yazma notunun maksimum değerlerinin birbirine yakın olması 

uygulamanın her iki grupta eşit şartlarda başladığını göstermektedir. 
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EK-H : Kümeleme stratejisi ile ilgili çalışma yaprakları 

1.
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2. 

 



 

 

257 

3. 
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EK-İ DERS PLANLARI 

FIRST WEEK 
Topic: Paragraph Level 
Subject: Subject and Topic 
AIM: to introduce subject and topic to the class 
The students will recognize the difference between the topic and thesubject. 
The students will identify the specific the topic and the general subject 
Date: 22October 2003 
Duration:  50 minutes + 50 minutes (2 Hours) 
Class: 1/B-1C 
Behavioural Objectives :  

1- to know what is a subject 
2- to know what is a topic 
3- to learn the difference between general subject and specific subject 

Classroom Activities: 
What is a subject: A general area of interest 
Subject: General: Sports   
What is a topic: A subject that has been narrowed so that it can be covered thoroughly. You are 
more sepecific i.e. why I play soccer, injuries common in soccer, what makes a champion soccer 
player. 
Topic: Soccer, Marathon Racing, Tennis, football… 
Subject: General: Education  
The topic sentence a) introduce the topic in the paragraph (the paragraph qas given to students). It 
will: 
        b) be the most general sentence in the paragraph 
        c) be the most  important sentence in the paragraph 
        d) contain controlling ideas that the following sentences in the paragraph will: 

• explain 
• define 
• clarify 
• illustrate; that is, the sentence will support or prove the topic sentence 

Now students will write a topic sentence and a subject examples 
29 Ekim 2003 Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bu gün uygulama yapılamamıştır. 
Second Week 
TOPIC: Paragraph Level 
SUBJECT: Controlling idea 
AIM: To introduce a controlling idea 
DATE: 5th NOVEMBER 2003 
DURATION:  50 minutes + 50 minutes (2 course hours) 
                         50 minutes + 50 minutes  (2 course hours) 
class: 1/b-1/c 
behavioural objectives:  

1- To learn the controlling idea and its function in a paragraph. 
2- To be able to write a sentence which includes a controlling idea    
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Classroom Activities: 
What is a controlling idea? 
A controlling idea is a word or a phrase that the reader can ask questions about: How? Why? In what 
ways? What does that mean? 
Exercises:  In the sentences below, the controlling ideas are circled, and the questions a reader could 
ask follow that topic sentence: 

1. It is very difficult to be alone in a foreign country. Why? In what ways? 
2. There are several funny superstitions in my country about death.What are they? Why are 

they funny? 
3. The most serious problem in higher education in Turkiye is the growing number of 

students who fail courses several times.  
4. Why is the problem so serious? How many students fail? What exactly makes this 

situation a problem? 

Third Week 

Topic: Paragraph Level  

Subject: To introduce the basic organization of a paragraph and  sentences arranged logically  
in a choronological order.  

Aim: To introduce the basic organization of a paragraph. The students will recognize the 
main parts of a paragraph and logically arranged sentences according to: Chronological, 
Spatial, and Importance.  

Date: 12th  November 2003  

Duration:  50 minutes + 50 minutes (2 course hours)  

Classes: 1/B-1/C 

Behavoural Objectives:  

1- to be able to learn what is a paragraph,  
2- to be able to recognize the parts of a paragraph  (topic, body, conclusion), 
3- to be able to learn chronological order in a paragprah, 
4- to be able to write the chronological,  spatial and importance order in a paragraph, 
5- to be able to write the main skeleton of a paragraph, 
6- To develop skills in organizing and developing paragraphs and short essayes. 

Classroom Activities:  
a) What is a paragraph 

A paragraph is a series of sentences that develop an idea. That idea is usual stated in a general 
form in one sentence, called the topic sentence. The rest of the sentences provide the reader with 
specific explanations (proof, evidence, support) of the general topic sentence. 
b) What are the main parts of the paragraph? 

• The topic 
• The body  
• The conclusion 
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What is a logically arranged paragraph? 
The sentences in paragraph should be arranged logically in one of several ways: 
A- Chronological: According to logic in time 

• Most stories are written from begnning to end. 
• Most processes are described in time sequence: in the beginning will be the preparations, in 

the end the conclusions. 
• Many cause-effect explanations must move from the first to the second to the third cause and 

then to the effects 

B- Spatial: According to logic in space 

• Descriptions are often from top to bottom, from north to south , and so forth. 
• Occasionaly classification 

Fourth Week 

Topic: Chronological Sequence of Events 

Objective: The student will clarify a chronological sequence of items in a paragraph.  
Subject: chronological order 

Aim: The students will be able to identify chronological, sequential and importance in a paragragph.  

Duration: 50+50 minutes (two course hours) 

Date: 19th November 2003 

Class: 1/B-1/C 

Class Activities: An example text will be read in the classroom 

Directions: Read the entire story carefully. List a step-by-step accounting of how chocolate is made.  

Chocolate is made from Cacao beans. The tree that produces the beans is found only in warm, moist, 
regions. The beans grow in pods about eight inches long. Men slash the pods off the trunk and older 
branches of the tree with sharp, curved knives. The pods are split and the beans removed. Heaped in 
mounds, they are left in the sun for several days to improve their flavor. The beans are put into sacks 
and carried by mules to preserving sheds, where they are dried on bamboo trays. After being sorted, 
the dried cacao beans are put into large bags and taken by truck or by flatboat to the wharves in the 
city. Ocean-going ships carry the cacao beans to the United States. At piers there, the bags are loaded 
onto waiting trucks. They enter the factory. There they are cleaned, roasted, and crushed by machines. 
Then the substance is poured into a mold. The chocolate bars are taken to the warehouses; from the 
warehouses, the bars are taken to the markets, then to the consumers.  

Assignment: 
Write your own description of how something is done or made. List the steps in chronological order. 
Use paragraph form as in the above example. Do not use numbers.  
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Not: 26. Kasım. 2003 Çarşamba tarihinde Ramazan Bayramı nedeniyle ders yapılamamıştır. 
Fifth Week and Sixth Week 
Topic: Language Mechanics   
Subject:Punctuations 
Date: 10th December 2003 
Aim: to have students learn how to write sentences in Standard English with correct verb forms, 
punctuation  
Duration:  50 minutes + 50 minutes (2 Hours) 
Classes: 1/B-1/C 
Behavoural Objectives: This unit includes comprehending and applying the rules, which govern 
punctuation and capitalization when writing and editing written works. The learner will be able to 
identify and understand the correct use of punctuation. 
The learner will be able to achieve competence in adhering to grammatical and mechanical 
conventions. 
Classroom Activities:  
Comma: Use a comma before a co-ordinating conjunction that joins independent clauses  
I wrapped the fresh fish in three layers of newspaper, but my van still smelled like trout for the next 
week. (commas with two independent clauses)  
She invited him to her party and he accepted. (comma unnecessary with short clauses)  
Use a comma after an introductory adverb clause and, often, after an introductory phrase  
Use a comma to separate items in a series:  
Playing in a band can be exciting, but many people do not realize the hardships involved: constant 
rehearsals, playing until 2 a.m., handling drunken audience members, and transporting heavy 
equipment to and from gigs.  
Use commas to set off non-restrictive elements and other parenthetical elements. A non-restrictive 
modifier is a phrase or clause that does not restrict or limit the meaning of the word it is modifying. It 
is interrupting material that adds extra information to a sentence. Even though removing the non-
restrictive element would result in some loss of meaning, the sentence would still make sense without 
it. You should usually set off non-restrictive elements with commas, example:  
Atatürk, who is the founder of Turkish Republic, was a great soldier.  
A restrictive modifier is a phrase or clause that limits the meaning of what it modifies and is essential 
to the basic idea expressed in the sentence. You should not set off restrictive elements with commas:  
Those residents of Ottawa who do not hold secure, well-paying jobs must resent the common portrayal 
of the city as a land of opportunity.  
You can use two other punctuation marks to set off non-restrictive elements or other parenthetical 
information: parentheses and dashes. Enclosing parenthetical information in parentheses reduces the 
importance of that information:  
Mr. Grundy's driving record (with one small exception) was exemplary.  
Placing parenthetical information between dashes has the opposite effect: it emphasises the material:  
Mr. Grundy's driving record -- with one exception -- was exemplary.  
Nevertheless, you should usually set off parenthetical information with commas.  
She travelled around the world with a small backpack, a bedroll, a pup tent and a camera.  
Do not misuse a comma after a co-ordinating conjunction: Sleet fell heavily on the tin roof, but the 
family was used to the noise and paid it no attention.  
Do not use commas to set off restrictive elements:  
The fingers on his left hand are bigger than those on his right.  
Semicolon: It is used to link independent clauses. It joins only those independent clauses that are 
closely related in meaning. 
The auditors made six recommendations; however, only one has been adopted so far.  
Do not use a semicolon to link a dependent clause or a phrase to an independent clause. 
Although gaining and maintaining a high level of physical fitness takes a good deal of time, the effort 
pays off in the long run.  
For the most part, you should use a semicolon only where you could also use a period. 
When punctuating a list or series of elements in which one or more of the elements contains an internal 
comma, you should use semicolons instead of commas to separate the elements from one another: 
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Henry's mother believes three things: that every situation, no matter how grim, will be happily 
resolved; that no one knows more about human nature than she; and that Henry, who is thirty-five 
years old, will never be able to do his own laundry. 
Colon: It focuses the reader's attention on what is to follow, and as a result, you should use it to 
introduce a list, a summation, or an idea that completes the introductory idea.,  after an independent 
clause: 
He visited three cities during his stay in Turkiye: Istanbul, İzmir and Antakya.   
My mother gave me one good piece of advice: to avoid wasting time and energy worrying about things 
I cannot change.  
Period: You use the period to terminate a sentence that makes a statement. You may also use periods 
with imperative sentences that have no sense of urgency or excitement attached: 
Without a doubt, Lady Emily was much happier after her divorce.  
Turn right at the stop sign.  Bring me a cup of coffee and a cheese danish.  
Exclamation mark: When you want to express a sense of urgency or very strong emotion, you may 
end your imperative sentences and statements with an exclamation mark: Come up!  Leave this house 
at once!  I hate her!  
Question mark: You should use it at the end of a direct question: 
Where is my flowered cape?  
Do not use a question mark at the end of an indirect question.  
She asked if she could play pinball. The teacher asked who was chewing gum.  
You should place double quotation marks (") before and after directly quoted material and words of 
dialogue: 
One critic ended his glowing review with this superlative: "It is simply the best film ever made about 
child growing."  
Eda replied, "This is the last cookie."  
Quotation marks are used to set off certain titles, usually those of minor or short works -- essays, short 
stories, short poems, songs, articles in periodicals, etc.  
Once when I was sick, my father read me a story called "Snow White," which was later made into a 
movie entitled Pamuk Prenses,in Turkish.  
Sometimes, you will use quotation marks to set off words specifically referred to as terms: 
I know you like the word "unique," but do you really have to use it ten times in one essay?  
Quotations Marks with Other Punctuation: Commas and periods always go inside the quotation 
marks.  
I know you are fond of the story "Semaver," but is it an appropriate story for young children?  
"At last," said the old man, "I can say I am truly happy."  
Semicolons and colons always go outside the quotation marks.  
She never liked the poem "Yaş Otuz Beş"; in fact, it was her least favourite piece of Orhan Veli’s 
poem.  
Question marks, exclamation marks, and dashes go inside quotation marks when they are part of the 
quotation, and outside when they do not.  
Where is your copy of "The Raven"?  "How cold is it outside?" my mother asked.  
You should use single quotation marks (') only to set off quoted material (or a minor title) inside a 
quotation. 
"I think she said `I will try,' not `I won't try,'" explained Sandy.  
You should use an apostrophe to form the possessive case of a noun or to show that you have left out 
letters in a contraction.  
I haven't seen my roommate for a month. ("haven't" is a contraction of "have not")  
To form the possessive of a plural noun ending in "s," simply place an apostrophe after the "s." 
Seventh Week 
Topic: Grammar language use 
Subject: Transitions Word 
Date: 17th December 2003 
Duration: 50 + 50 minutes (two course hours) 
Aim : The learner will be able to use paragraph context to discern the appropriate transitional word to 
complete a given sentence.  
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Classes: 1/B-1/C 
Behavioural Objektives: Students will be able to recognize transition words and their logical functions 
between ideas.  
They will be able to use them in their compositions. 
Classroom Activities: Examples from different transitions and their usage will be shown. 
The following transtions words and phrases that help show logical connections between sentences or 
between ideas. 
Additional facts- again, also, another, and besides, finally, further, furthermore, in conclusion, initially, 
next, to begin with 
Similarities- as, as though, also, in the same way, like, similarly 
Contrasts- although, but, despite, either, even though, however, if, in spite of, instead, neither, still, 
unless, yet 
Place- above, among, adjacent, below, beyond, farther, nearby, opposite, there, under 
Cause- because, since, for this reason 
Result- as a result, consequently, for this reason, obviously, so, therefore 
Specific Examples- a few of these are, especially, for example, in particular, specifically 
Emphasis- basically, essentially, certainly, in fact, indeed, of course 
Time- after, afterward, as soon as, before, finally, later, now, not long after, until, when, while. 
Assignment: Usage at least 10 of the aboves in your paragraph. 
 
Eight Week 

Topic: Narrative composition  

Subject: Set a story and create the characters of the story 

Date: 24th December 2003 
Duration: 50+50 minutes (two course hours) 
Classes: 1/B-1/C 
Aim:  The students will be able to create different characters by giving them names, or diffeerent 
personalites for instance, angry, happ, good, evil etc… 

• Create the beginning of a story. (create, a place, village, forest, big city, time:  day, year, 
season, month) 

• Introduce the characters and the setting.( By using adjectives they give personality to 
characters) 

• Develop the action for the story. (feeling, robery or an event) 

Classroom Activities: 

• ‘prefer’ 3rd Person Narrative  

• A short story may have Two Main Characters (heroes) or one, and one main adversary 

• Create characters through Dialogue, e.g. if one of your characters is evil, he should speak 
malevolent dialogue or he must use evil and threatening language. 

• Characters should have Contrasting Characters, e.g. one is bold the other timid (to create 
tension in the story). 

• Describe how it looks, smells, feels etc.  
•  Use Imagery, e.g. personification 

• Characters must Interact with each other, either through working together or against each 
other. 

• Using an interesting name Limiting description on how the character feels, e.g. sad, lonely, 
angry or what they are, e.g. bossy, shy 

• Using powerful verbs to show how a character feels and behaves, e.g. muttered, shambled 
down the road 
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• Giving the thoughts and reactions of other characters 

• Using detail based on sense impressions – what can be seen, heard, smelled, touched or 
tasted 

• Opening the story  through an adverb, e.g. Carefully; a prepositional phrase, e.g. At the end 
of the street; a subordinate clause, e.g. Although she was tired, Ayşe ... Swinging her stick in 
the air, s he ... 

Ninth and Tenth Weeks 
Topic:Narrative composition 

Subject: Ending a story 

Date: 31th December 2003 

Aim: To teach students how to end paragraphes and narrative essays.  

Duration: 50+50 minutes (two course hours) 

To help students to bring the story to a conclusion 

Classes: 1/B-1/C 

Behavioural Objectives: students will be able to learn the techniques of ending a story. 

Students will be able recognize and apply ending techniques both for paragraphes and narrative essays. 

Classroom Activities: Some examples will be brought to classroom and Techniques for ending 

paragraphes and essays 

A conclusion lets the reader know that the writer have finished his ideas, and it allows the reader to 
look back at what has been said as a whole. A conclusion can:  

• return to the main point, stating it in a new way to show what's been gained 
by writing about it,  

• discuss the results or implications of what has already been said,  
• raise a question or suggest some action based on what's been said,  
• summarize the main ideas. 

for Paragraphes 
When you write a paragraph that stands alone it is useful to give the paragraph a concluding sentence.  

Exercise A: The paragraph below has lost its conclusion. Write a sentence that would help the reader 
to look back at the whole scene that the writer has described.  

A stream in one of our state parks has always been my sitting spot. I am  fascinated when I see 
the water bubbling over and down the rocks. The water has shaped the rocks, causing deep 
indentations in certain places, but other parts are perfectly flat. The rocks seem to be lined up in 
descending order so that the water flows evenly in every direction, making white foam. The sound of 
the water rushing under the bridge always grabs my attention and sends chills up my spine. On the 
other side of the bridge is a pond full of fish. Nearby there is a place where people can go swimming or 
just sit on the bank and relax in the sand. Beyond that is a long bicycle path which leads behind some 
tall trees, and there are picnic areas along with grills and tables.  

For essays  

When you write an essay, your whole last paragraph needs to wrap up the essay and hand it to the 
reader as a finished package.  

Exercise B: The essay below has lost its conclusion. Add a final paragraph that wraps it up.  
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Relief 
Relief is a feeling that comes when a great weight has been lifted from your shoulders. Whatever 
burden you felt is magically gone. When you are finally released from whatever problem you had, your 
inner self is at peace, because you no longer have to worry. Imagine this example: You are carrying a 
heavy rock up a steep hill. When you finally get to the top of that hill you are happy because you can 
put your load down. That is what relief feels like.  

Childbirth is very complex because of the many emotions you feel at the same time. I think the biggest 
emotion I felt when Shane was born was relief. When I carried my baby for 9 months, the doctor told 
me everything was all right through his examinations. I didn't believe him. I worried that Shane might 
be born with some type of defect or he would be stillborn. I couldn't wait for his birth so I could see for 
myself. I think I worried so much that I made myself sick. I was always running to the doctor asking, 
"What does this symptom mean?" When Shane was finally born I counted his tiny fingers and toes, 
checked to see that he had a tongue, and in fact that he was a boy. Finally the worrying was over and I 
could see for myself that I had a perfect angel. Now I could enjoy my bundle. (the examples are taken 
from adres belirtilecek)  

Both of the classes will be introduced narrative text examples and then they will be asked to create 
their own narrative compositions. Control group will start their composition by giving title to their 
compositions and then they will write their narrative texts.  
Examples of Narrative Composition 
 

Learning something new can be a scary experience. One of the hardest things I've ever had to 
do was learn how to swim. I was always afraid of the water, but I decided that swimming was an 
important skill that I should learn. I also thought it would be good exercise and help me to become 
physically stronger. What I didn't realize was that learning to swim would also make me a more 
confident person. 
      New situations always make me a bit nervous, and my first swimming lesson was no exception. 
After I changed into my bathing suit in the locker room, I stood timidly by the side of the pool waiting 
for the teacher and other students to show up. After a couple of minutes the teacher came over. She 
smiled and introduced herself, and two more students joined us. Although they were both older than 
me, they didn't seem to be embarrassed about not knowing how to swim. I began to feel more at ease. 
We got into the pool, and the teacher had us put on brightly colored water wings to help us stay afloat. 
One of the other students, May, had already taken the beginning class once before, so she took a 
kickboard and went splashing off by herself. The other student, Jerry, and I were told to hold on to the 
side of the pool and shown how to kick for the breaststroke. One by one, the teacher had us hold on to 
a kickboard while she pulled it through the water and we kicked. Pretty soon Jerry was off doing this 
by himself, traveling at a fast clip across the short end of the pool. 
Things were not quite that easy for me, but the teacher was very patient. After a few more weeks, when 
I seemed to have caught on with my legs, she taught me the arm strokes. Now I had two things to 
concentrate on, my arms and my legs. I felt hopelessly uncoordinated. Sooner than I imagined, 
however, things began to feel "right" and I was able to swim! It was a wonderful free feeling - like 
flying, maybe - to be able to shoot across the water. 
Learning to swim was not easy for me, but in the end my persistence paid off. Not only did I learn how 
to swim and to conquer my fear of the water, but I also learned something about learning. Now when I 
am faced with a new situation I am not so nervous. I may feel uncomfortable to begin with, but I know 
that as I practice being in that situation and as my skills get better, I will feel more and more 
comfortable. It is a wonderful, free feeling when you achieve a goal you have set for yourself.  
This part is for experimental group only. 
Topic: Prewriting  
Subject: clustering prewriting strategy 
Aim: Practicing the use of invention strategy (clustering), planning, drafting and forming the last draft 
of composition, editing. 
To have students learn how to generate ideas and to tap the secret reserves of kernel word before 
writing their compositions. 
To have students combine or group the words that have been radiated through clustering. 
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To have students create the most strong focusing statements from these radiated words. 
Date: 8th January 2004 
Duration: 50+50 minutes (two course hours) 
Class:1/A-1/B 

Behavioural Objectives : students will be able to express their personal feelings, thoughts, beliefs, 
ideas, opinions, convictions, joys, dreams, desires, ambitions, sorrows and disappointments more 
clearly, vividly, precisely and deeply, to respond to what they see as important and to cope better with 
their writing problems. The learner will be able to utilize the writing process. To have students apply a 
newly presented procedure. Students will use Clustering to identify appropriate stages. Once students 
determine the stages, they describe how to apply the steps in each stage. 

Students will be able to organize their thinking, and to support their ideas with evidence and concrete 
examples.  

Students will be able to create a focusing statement and write specific details for composition. 

During these activities the recommendations of Gabriela Luser Rico  were followed and At the 
beginning each class students will write on exercises from Rico’s Writing Natural Way.  

Classroom Activities: Clustering, or Mapping, is an invention strategy that you can use to generate 
ideas for an essay or to plan an essay: There are three stages of clustering:  

• THE DISCOVERY CLUSTER  
o to discover an essay topic for releasing word and phrase associations from the 

creative mind in a short period of time 
o to find out what you know about a topic The stimulus kernel word “connects, 

associates, suggests and evokes” other impressions, ideas, words, phrases and images 
• THE PLANNING CLUSTER  

o to plan an essay  
to produce supporting ideas 

• THE FOCUSING CLUSTER  
o To combine the words and produce sentences 
o To chose the sentence that sounds to you better 
o To make relation between other sentences if there are any  
o To write details and specifics of  the focusing statement 
o To start composition without worrying about grammatical errors. 

Direction:Try to unlock your feelings, the unconscious and the irrational as a source for generating 
ideas, even sometimes it may sound nonsence or stupid. Use circles and arrows to show connections 
between your ideas.  First clustering examples taken from web will be introduced to show what 
clustering is and how it looks like. The activitiy was taken from 
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http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/composition/elnino.htm  

 

Cluster the given kernel word Narrow and to put all associations down without worrying about 
whether they will be useful or not for about 2-5 minutes or more. 
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Group the radiated words, Come up with lots of ideas, Write 4 or 5 focusing statements, Chose the 
strongest statement the one you think you could write the most about, Then re-cluster this statements 
(unique focus) for ideas, details and specifics, Now write the paper as rapidly as possible, without 
worrying errors. 

 
Narrow 

 
channel 

 
Boru 
 
 

 
circle 

narro
wmind
e 

 wreck 

opening 

wat

dange
r 

death 

 
danger 
 

bridge 

 
economy 

childho
od 

Dollar 

inflatio
n 

crise 

America 

 
Sister&b
rother 
 

 
death 

Twin towers 

Usame bin 
Ladin 



 

 

269 

Assignment: Describe what you feel for the word relationship. Try to express it to the reader. Use the 
technique of clustering to begin your writing.  
1. Start with a word stimulus such as “relationship” in an oval in the middle of a page of paper. Write 
down in its own oval any images, connections, impressions or phrases the word “relationship” 
associates with in your mind. Connect the word, phrase or image to its preceding oval. When you 
receive a new idea, start at the main nucleus word and radiate outward until you can’t generate any 
more new ideas.  
2. Let your imaginative mind make associations and connections. Don’t analyze any of the associations 
during this phase. Connect with lines the words and ideas that seem related. Draw arrows to show 
direction.  
3. Continue writing the impressions, images, ideas and associations stimulated by the word 
“relationship” for ten minutes while being totally involved with the process until you have a focus for 
what you want to write about.  
Your mind might then say, “Aha! I think I know what I want to say” (Rico, p. 37).  
4. Look over the impressions and associations in the cluster to see if one of them might start you 
writing your first sentence and give you a main focus (Rico, p. 37).  
5. Use only what appears to be related to your “pattern of meaning” to describe what your felling. It is 
not necessary to use all the associations in your vignette, poem or story (Rico, p. 37).  
6. Once you have written bring your writing to a close “by looking at your beginning and hooking your 
ending into the beginning by repeating a word, phrase, a dominant thought, or an emotion that was also 
present in your opening line . . . ” (Rico, p. 38).  
memorable? 
 
The following is an example of  students’ clustering activities. 
Classroom Activities: A word or sentence will be given to students through brainstorming they all 
will parcipate in the activity. Students will produce their own vignettes. 
Let’s practice clustering, your subject is the worst day in your life. Use specific imagery—feelings, 
sights, sounds, smells, touches and taste. Use clustering for generating ideas and a focus statement.ial 
se procedure or rule. The purpose of this activity is to allow students who are familiar with 
ustering to learn how  
Assignment: Write a narrative about an interesting incident that happened. Start your composition by 
using clustering technique. Include all the details that answer these questions: What was it about? What 
happened? Whom did it happen to? Who else was involved? Why did it happen? When did it happen? 
Where did it happen? Try to write as much as you can.  
 

EK-J- Öğrencilerin uygulama öncesi kompozisyon dersine ilişkin görüşleri 
 
 
1. örnek  
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EK-K- Öğrencilerin uygulama sonrası kompozisyona ve işlenen yönteme ilişkin 

görüşlerinden örnek yazılar 
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EK-L  Prof. Dr. Rico’nun yapılan çalışmaya ilişkin görüş ve önerileri 
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