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ÖNSÖZ
Bu ara t rmada, yarat c yazma tekniklerinin ö rencilerin Türkçe dersine
ili kin tutumlar na ve Türkçe dersindeki ba ar lar na etkisi incelenmi tir.
Ara t rma be bölümden olu maktad r:
Birinci bölüm giri bölümüdür. Bu bölümde; problem durumu, yarat c l k ve
yarat c l kla ilgili temel konular, yazma ve yazma ile ilgili temel konular, yarat c
yazma yakla m , ara t rman n amac ve önemi, problem cümlesi, alt problemler,
say tl lar, s n rl l klar, tan mlar gibi konulara yer verilmi tir.
kinci bölümde; Türkçe ö retimi, yazma ö retimi, çe itli yöntem ve
stratejilerin Türkçe dersi ba ar s na ve tutumlar na etkisini ele alan ilgili yay n ve
ara t rmalar yer almaktad r.
Üçüncü bölümde; yöntem, deney deseni, ara t rma evreni ve gruplar, veri
toplama araçlar , i lem yolu, veri çözümleme teknikleri bulunmaktad r.
Dördüncü bölümde; ara t rman n alt problemlerinin ele al narak incelendi i,
bulgular ve yorumlar yer almaktad r.
Be inci bölümde ise, ara t rman n bulgular do rultusunda var lan sonuçlar ve
konuyla ilgili önerilere yer verilmi tir.
Bu ara t rma boyunca pek çok ki inin katk s n ald m. Öncelikle, Yüksek
Lisans ö renimim süresince ders ald

m hocalar m olan Prof. Dr. lhan GENÇ’e,

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI’ya,

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA’ya,

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER’e, Yrd. Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN’a, ve
ara t rmam süresince bana rehberlik ederek, beni yönlendiren çok de erli dan man
hocam Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA’ya te ekkürlerimi sunar m.
Ara t rma süresince hep desteklerini ald

m anneme, babama, karde ime ve
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olan
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ÖZET
Yarat'c' Yazma Tekniklerinin Ö9rencilerin Türkçe Dersine li(kin Tutumlar'na
Ve Türkçe Dersindeki Ba(ar'lar'na Etkisi

Bu ara t rma, Yarat c Yazma Tekniklerinin ö rencilerin Türkçe dersine ili kin
tutum ve akademik ba ar lar üzerindeki etkilili ini belirlemek amac yla yap lm t r.
Ara t rma, deneme modellerinden kontrollü ön test- son test modele göre
gerçekle tirilmi tir. Ara t rmaya 2007-2008 ö retim y l 2. döneminde zmir Buca
Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim Okulu’na devam eden ö renciler kat lm , deney
grubunda 34, kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 68 ö renci üzerinde
yürütülmü tür.
Ara t rmada veri toplama arac olarak geli tirilen Türkçe Dersi Ba ar Testi
(TDBT), Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ) ve yarat c yazma etkinlik yapraklar
kullan lm t r. Deney grubundaki ö rencilerin Türkçe ders ba ar lar n ve Türkçe
dersine yönelik tutumlar n geli tirmek amac yla haftada 2 ders saati olmak üzere 12
hafta boyunca yarat c yazma uygulamalar yap lm t r. Kontrol grubunda ise
geleneksel yazma çal malar yap lm t r. Ara t rma verileri, Türkçe Dersi Ba ar
Testi (TDBT) ve Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’nin ön test ve son test olarak
uygulanmas ile elde edilmi tir. Veriler, SPSS 12.0 for Windows paket program
kullan larak çözümlenmi tir.
Ara t rmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucunda elde edilen
bulgular do rultusunda a a daki sonuçlara ula lm t r:
1. Yarat c yazma tekniklerinin uyguland

deney grubu ö rencilerinin Türkçe

Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’den ald klar son test puanlar ile geleneksel yazma
ö retiminin yap ld
aras nda anlaml

kontrol grubu ö rencilerinin son test puanlar n n ortalamalar
düzeyde farkl l k saptanm t r. Deney grubunun son tutum

ix

ortalamas 94,05 olup, kontrol grubunun son tutum ortalamas olan 85,67’den
büyüktür. statistiksel analiz sonucunda, deney grubunun Türkçe dersine yönelik son
tutum ortalamas n n anlaml düzeyde (p= 0,08; p< 0,005) farkl la t

belirlenmi tir.

Buna göre yarat c yazma tekniklerinin kullan lmas ö rencilerin Türkçe dersine
ili kin olumlu tutumlar n artt rm t r.
2. Deney grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar son test
ba ar puanlar ortalamas 16,79 olup, kontrol grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi
(TDBT)’nden ald klar son test ba ar puanlar ortalamas olan 9,55’ten daha
büyüktür. Ancak istatistiksel analiz sonucunda, kontrol ve deney grubunun Türkçe
dersi son test ba ar puan ortalamas n n
farkl la mad

anlaml düzeyde (p= 0,753; p>0,05)

saptanm t r. Bu durum, deney grubunda uygulanan yarat c yazma

çal malar n n, ö rencilerin Türkçe dersine ili kin ba ar lar n kabul edilebilir
düzeyde etkilemedi ini, ba ar lar n kabul edilebilir düzeyde art rmada
olmad

etkili

n göstermektedir.

3. Deney grubunun son uygulamadaki sözvarl

aritmetik ortalamas 295 kelime

olup, kontrol grubunun son uygulamadaki sözvarl

aritmetik ortalamas olan 265

kelimeden fazlad r. Kontrol ve deney gruplar ndaki ö rencilerin söz varl

aritmetik

ortalamalar n n son uygulamada farkl la t

aritmetik

; kontrol grubunda söz varl

ortalamas fazla de i mezken, deney grubunda söz varl
kelimelik bir art

oldu u görülmektedir. Buna göre yarat c yazma çal mas

uygulamas n n yap ld

deney grubunun sözvarl

çal mas n n yap ld
kaydedilmemi tir.

aritmetik ortalamas nda 30

Yarat c

artm ; geleneksel yazma

kontrol grubunun sözvarl
yazma

çal malar

nda fazla bir

ö rencilerin

söz

art
varl

n

geli tirmelerinde önemli bir etki yapmaktad r.
Anahtar Sözcükler: Türkçe E itimi, Yarat c
Akademik Ba ar , Sözvarl

Yazma Teknikleri, Tutum,
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ABSTACT
The Effect of Creative Writing Techniques to Students’ Attitudes to Turkish
Course and Their Sucesses in Turkish Courses

This Research has been done to show the effectiveness of creative writing
techniques on the students’ attitudes and academic sucesses in Turkish Course.
The research has been done according to controlled pre-test last-test which are
testing models.The students who are attending the second term of 2007-2008
teaching year of Hüseyin Avni Ate o lu Elementary School have participated in the
research and it has been performed in experiment group of 34 students and in control
group of 34 students, totally 68 students.
In Research Turkish course sucess test,Turkish Course attitude scale and creative
writing technique handouts which have been developed as data gathering tool have
been used. In order to develop the students successes in Turkish courses and their
attitudes creative writing practices have been done two hours a week through twelve
weeks. In control group traditional writing studies have been done. Research data
have been gathered by the application of Turk sh Course Success Test and Turkish
Course Attitude Scale as pre-test and last-test.
.
The following results have been reached according to the findings held as a result
of the statistical analysis of data gathered in research:
1. The meaningfull difference in the average has been seen between the last-test
points the experiment group students got in Turkish Course Attitude Scale on which
creative writing techniques practiced and the control group students’ last-test points
on which traditional writing teaching done. The experiment group’s last-attitude
average is 94,05 and this is bigger than the control group’s last attitude average
which is 85,67.As the result of the statistical analysis it has been seen that

xi

experiment group’s last attitude average to Turkish course has differed meaningfully
(p= 0,08; p< 0,005) .
2. The experiment group’s last-test success point average of Turkish Course
Success Test is 16,79 and this is bigger than the control group’s last-test success
point average of Turkish Course Success Test which is 9,55. But as a result of
statistical analysis it has been seen that the last-test success point average of control
and experiment group has not differed meaningfully (p= 0,753; p>0,05). This
situation shows that the creative writing techniques applied in experiment group did
not effect the students’ successes in Turkish course and increase their successes in an
acceptable level.
3. The experiment group’s aritmetic average of words in last practice is 295
words and this is more than the control group’s aritmatic average of words in last
practice which is 265. It has been seen that the control and experiment group
students’ aritmetic average of words has changed in the last practice, while the
control group’s aritmetic average has not changed much, the aritmetic average of
control group has increased 30 words. According to this the experimet group’s words
in which traditional writing technique study has been done have increased and there
has been recorded less increase in control group words. Creative writing studies do
an important effect in developing the students’ words.
Key words: Turkish Education, Creative Writing Techniques, Attitude,
Academic Success, Word.
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BÖLÜM I
1. G R
Bu bölümde ara t rman n konusuna aç kl k getirmek amac yla problem
durumu, problem cümlesi, alt problemler, ara t rman n amac ve önemi, say tl lar,
s n rl l klar ve tan mlar üzerinde durulacakt r.
1. 1. Problem Durumu
Ya ad

m z yüzy lda teknolojinin h zla geli mesi, toplumu olu turan bireylerin

teknolojinin h zl geli imini takip etmelerini ve bu geli meler paralelinde kendilerini
yenilemelerini gerekli k lar. Bireylerin bu geli ime ayak uydurmalar n n tek yolu iyi
bir e itim almalar d r.

te bu nedenle ülkeler, ulusal ve evrensel de erleri tan yan,

bu de erlere katk koyan, kendini gelecek yüzy llara ta yacak, sorunlarla ba
edebilen, problemlere k sa sürede yarat c çözümler getirebilen bireyler yeti tirmek
için e itim sitemlerini yeniden yap land rmaktad rlar. Dü ünen, sorgulayan, ele tiren,
yarat c çözüm üreten, dü ünce ve görü lerini yaz l ve sözlü olarak en iyi biçimde
dile getirebilen bireylere her alanda ihtiyaç duyulmaktad r. Bu ba lamda e itim
sistemlerinde hem çözümleyici dü ünme yetisinin hem de dü gücünün geli tirilerek
bireyin yarat c l

n n önünü açan yeni yöntem ve tekniklere yer verilmesi

gerekmektedir.
Yap lan bilimsel ara t rmalar n büyük bir k sm , yarat c dü ünme becerilerinin
uygun e itim programlar yla desteklendi ini ortaya koymaktad r. Bat l ülkelerde
özellikle seksenli y llardan itibaren e itim programlar nda yarat c l

geli tirmeye

büyük önem verilmeye ba lanm t r. Böylece bireylerin sadece bili sel becerileri
de il, duyu sal becerilerinin geli tirilmesi amaçlanm t r. Avrupa ve Amerika’daki
bir çok okul ve üniversitede yukar da söz etti imiz amaçlar gerçekle tirmek üzere
yarat c yazma dersleri verilmektedir. Yarat c yazma derslerinin verilmesindeki
temel dü ünce iyi yazarlar yeti tirmek de il, bireyin kendi içindeki yarat c gücü
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ke fetmesini, ba ar l olmas n , kendi olanaklar n , s n rlar n ve ilgi alanlar n
görmesini, kendine güven duymas n sa lamakt r.
Ara t rmam z n ileriki bölümlerinde de söz edece imiz gibi yarat c problem
çözme, yeni problemlere özgün çözümler bulma gibi beceriler san ld

gibi sadece

genetik yap ya ya da ansa ba l de ildir. Bu beceriler ciddi ve bilimsel olarak
haz rlanan e itim programlar ile geli tirilebilir.
E itim programlar n n bu hedeflere ula mas nda bireylerin temel dil
becerilerinin geli tirilmesi ön ko uldur. Bu sebeple e itimin her a amas nda dil
ö retimine önem verilmesi gerekmektedir. Dil, bireyin bilincini olu turan, benli ini
biçimlendiren temeldir; bilincin köklerine, bilinçalt n n derinliklerine uzanan ba l ca
insansal i levdir (Vardar, 1982;12). Dil dü üncenin temel arac d r. Dil ve
dü ünmenin geli imi, bireyin çevresiyle etkile mesinde ve kavrayarak ö renmesinde
temel olu turur.
Ülkemiz e itim sisteminde anadil ö retimi ilkö retim okullar nda Türkçe
derslerinde yap lmaktad r. Türkçe derslerinde bireylere do ru ,aç k ve etkili bir
ileti imi

gerçekle tirebilecek dilsel

beceriler kazand rma , dü ünme güçlerini

geli tirme, yetkinle tirme ve toplumsalla ma süreçlerine katk da bulunma gibi temel
amaçlar güdülmektedir. Dilsel becerilerin kazand r lmas ise; dinleme , okuma ,
konu ma ve yazma gibi dört ana etkinli e dayanmaktad r. Bu beceriler içerisinde
yazma becerisi , di er becerilere göre daha a r gerçekle mektedir.
Yazma becerisi , ö rencilerin genellikle en zorland klar dil becerisidir. Yazma
becerisini geli tirmede ö rencilerin güçlük çekmelerinin nedeni yaln zca yazman n
do as ndan kaynaklanan sorunlara ba l

de ildir. Türkçe derslerinde yazma

etkinlikleri, genellikle ya bir metnin özetinin ç kar lmas ya da bir paragraftan olu an
ve konunun tan mland

bir giri bölümü yazma,örneklerle zenginle tirilmi en az

üç paragraftan olu an geli me bölümü yazma, anafikri içeren bir sonuç paragraf
yazarak tamamlama gibi çocu a özgü olan yap land rmay ortadan

kald ran

gelenekselle mi anlat m kal plar na uyma zorunlulu u ö rencilerin yazmaya kar
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olan isteklerini yitirmelerine neden

olmaktad r. Türkçe derslerindeki

ö retme süreçlerindeki bu tip yazma uygulamalar

ö renme-

hem ö rencilerin yazmaya kar

olumsuz tutum geli tirmelerine hem de bunun sonucu olarak yazmay zor bir beceri
olarak alg lamalar na ve Türkçe dersine kar

olumsuz tutumlar geli tirmelerine

neden olmaktad r.
Türkiye’deki birçok e itimci ve yazar, e itim sitemimizin ö retmen merkezli,
ezberci, ö rencileri dü ünmekten al koyan, yarat c l klar n engelleyen, otoriter ve
bask c ,

basmakal p

oldu u

gerekçeleriyle

ele tirmi lerdir(San,1990;

Noyalpan,1995; Ataman,1995; p iro lu,1995; ). Türkçe dersinin hem anadil dersi
hem de sanat dersi olmas n n dikkate al nmay , ö rencilerin yarat c yeteneklerinin
geli tirilmesine uygun programlar n olmay , anadil becerilerinin ö retiminde yeterli
uygulamalara yer verilmeyi i sonucu ö rencilerin dü ünme, yarat c l k, etkili ileti im
kurma yetilerinin olumsuz olarak etkilenmesi Türkçe ö retimi alanyaz n nda
üzerinde önemle durulan sorunlard r (Topba ,1998; Sever, 2004).
Yarat c l

n önemsenmedi i, ö rencilerin dü ünmelerine izin verilmeyen,

bask c bir e itim sisteminde ö rencilerin yazma becerilerinin geli tirilmesi ve
dü üncelerini yazmak için

yönlendirilmesi oldukça zordur. Çünkü böyle bir

sistemde çocuk kendi dü üncelerini de il de, ondan bekleneni yani içselle tiremedi i
ö renilmi dü üncelerini aktaracakt r. Ayr ca yaz y belli kal plar içinde yazmak da
ö rencinin dikkatini içerikten daha çok yaz n n ekline vermesine neden olacakt r.
te yazmadaki tüm bu sorunlar n ortadan kalkmas , ö rencilerin kendi ya ant ve
deneyimlerini,

gözlemlerini,

alg lar n ,

hayal

güçlerini

ve

yarat c l klar n

yans tabilecekleri, anadili yetkin ve etkili kullanabilecekleri bir yazma ö retimine
ihtiyaç duyulmaktad r.
Yarat c yazma yakla m n n, yukar da de inilen yazma uygulamalar ve
yarat c l

n

geli imindeki

sorunlar n

çözümünde

bir

seçenek

olabilece i

dü ünülmektedir. Çal mam zda yarat c yazma yakla m n n iyi alg lanabilmesi için
yarat c l k, yazma ve yarat c yazma yakla m ele al nm t r.
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1. 2. Yarat'c'l'k Nedir?
Yarat c l k kelimesi; Latince “creativitöt” , ngilizce “creativity” ve Frans zca
“créer” fiilinden türetilen “créativite” kelimesinden Türkçemize çevrilmi tir.
20. yüzy l n

tan mlanmas en güç kavramlar ndan biri de “yarat c l k”

kavram d r. Alanyaz n incelendi inde yarat c l k kavram n n genel olarak kabul
gören bir tan m bulunmamas

sebebiyle yüzlerce “yarat c l k” tan m vard r. Bu

tan mlara geçmeden önce Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte yaratmak, “Zeka,
dü ünce ve hayal gücünden yararlan larak o zaman kadar görülmeyen yeni bir ey
ortaya koymak, yapmak; bir eyin olmas na, ortaya ç kmas na yol açmak, sebep
olmak eylemi”(Türk Dil Kurumu(TDK), 1999:2395-2396); yarat c l k, “herkeste
varoldu u kabul edilen, yeni ve özgün bir eyi tasarlama, bulma, gerçekle tirme
yetene i” olarak aç klanm t r(TDK,1999:2386).
Yarat c l k:
“Rahats z edici bo luklar n veya eksik ö elerin fark na varma
bunlarla ilgili dü ünme, bunlarla ilgili varsay mlar ortaya atma,
varsay mlar
s nama, elde edilen sonuçlara göre gerekirse yeni
varsay mlar kurma, sorunlara-aksakl klara, bilgi eksikliklerine, kay p
ö elere duyarl olma, güçlü ü tan mlama, güçlü e çözüm bulma,
tahminde bulunma” (Torrance, aktaran: Sungur, 1992:20).
“Tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü çal ma ve
u ra n içinde varolan, insan ya am n n ve insan geli iminin tüm
yönlerinin temelini meydana getiren bir yeti”( San, 1979:177).
“Merak etme yetene i, uyumsuzluk ve gerilimle ba etme
kapasitesi, bireyin kendini yeniye yöneltmesi, ya ant s n n bilincine
varmas ve buna tüm benli iyle tepkide bulunmas ” (Fromm, aktaran:
Davasl gil, 1989:24).
“Her insan n genel dü ünme yetilerinden biri ve geli tirilebilir bir
süreç” (Kale, 1993:27).
“ nsan n sosyal, manevi, estetik, bilimsel veya teknolojik de eri
oldu u kabul edilen fikirleri, görü leri, bulu lar veya artistik objeleri
üretme kapasitesi (Vernon, aktaran: Sungur, 1990:14).
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“Varolan kal plar y kma, ba aklar n n ya ant lar na aç k olma,
al lm lar n d na ç kma, bilinmeyenlere do ru bir ad m atma, empoze
edilmi dü ünce çizgisini k rma ve yeni bir dü ünce çizgisi ortaya
koyma, belli bir problem için de i ik alternatif çözümler
getirme,ba kalar n n izledi i yoldan ç kma, ba ka eylere yol açan yeni
bir ey bulma, yeni bir ili ki kurma, yeni bir dü ünce ortaya koyma,
bilinmeyen yeni bir teknik veya yöntem icat etme ve insanlara yararl
olan bir arac veya bir ayg t bulma”(R za,2000:6).
“Günlük ya amda hayat renklendirmekten, kar la lan sorunlara
çok yönlü çözümler getirmeye kadar yararlan labilecek bir
özellik”(Selçuk-Güner, 2000:126).
“Ki ilerin ya ant lar ndan elde ettikleri ö rendiklerini birbirleriyle
ili ki kurarak, kar la t klar sorunlara çözüm getirebilmeleri; bu ili kileri
kullanarak ve geli tirerek meydana yeni, özgün bir ürün, dü ünce ya da
ekil koyabilmeleri”(Güleryüz,2001:41).
“Her bireyde varolan ve insan ya am n n her döneminde
bulunabilen bir yetenek tutum ve davran
biçimidir”(ÇetinYükselen,2005:38).
“Yarat c süreç sayr l n sonucu olarak de il, duygulan msal
(emotional) sa l n en yüksek derecedeki betimi, normal ki ilerin
kendilerini gerçekle tirme edimlerinin bir d a vurumu olarak
ke fedilmeli. Yarat c l k, sanatç n n oldu u kadar bilim adam n n, estetin
oldu u kadar dü ünürün eme inde görülmeli; ve yarat c l n erimi, ola
ki modern teknolojinin kaptanlar nda ya da bir annenin çocu uyla
normal ili kilerinde ortaya ç ks n, çizip s n rland rmamal . Yarat c l k
Webster’ n yerinde belirti iyle yapma, varl
ortaya ç karma
sürecidir”(May,2007:64).
“Zekan n bir i levidir. Çok çe itli biçimleri vard r,çok çe itli
kaynaklardan yararlan r ve hepimizin çok çe itli yarat c güçlerimiz
vard r. Yarat c l k, insan zekas n n etkin bir biçimde kat ld
tüm
faaliyetlerde mümkündür. nsan zekas n n belirleyici ö esi, imgelem ve
simgesel dü üncenin gücüdür”(Robinson,2003:131).
“Her düzeyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde kendini
gösterebilen bir yeti, gündelik ya amdan bilimsel çal malara dek
uzanan, sanatsal alanda ba yap tlar n ortaya ç kmas na neden olan
süreçler bütünü ve ayr ca bir tutum ve davran biçimidir”(San,1998:128155).
Yukar da yer verdi imiz tan mlarda yarat c l k; “yeti, tepkide bulunma, üretme
kapasitesi, ürün, süreç, davran , yeni bir dü ünce ortaya koyma, zekan n bir i levi”
olarak aç klanm t r.
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Yarat c dü ünme ve yarat c l k ayn anlama gelmemesine ra men yukar daki
tan mlarda da gördü ümüz gibi, birbiri yerine kullan labilen iki kavram olarak
kar m za

ç kar.

Oysa

ki

yarat c l k

zihinsel

ve

performansa

dayal

etkinlikleri,yarat c dü ünme ise sadece zihinsel etkinlikleri ça r t r r. Bu sebeple
yarat c l k, yarat c dü ünmeyi de kapsar.
Ancak yarat c l k kavram na , psikolojik kuramlar n bak
farkl l

aç s farkl d r. Bu

öyle aç klayabiliriz:

Psiko-analitik yakla ma göre yarat c l k, bireyin iç çat malar n n ve sald rgan
enerjisinin toplum taraf ndan onaylanan kültürel davran lara dönü mesidir. Yani bu
yakla ma göre yarat c l k; insan n olumsuz özelliklerinin ürünüdür. nsan n ilk
çocukluk döneminin bir sonucu olarak kendili inden geli ir (Yavuzer,1996:15).
Hümanist(insanc l) yakla ma göre yarat c l k, insan n olumlu yönleri ile ilgilidir.
nsanlar yarat c l k gücüyle do ar. Bu güç, özgür bir ortamda zamanla ve çabayla
istenirse geli tirilebilir. Çat ma ortam yarat c
onaylanmas yarat c l

olumlu olarak

engeller. Bireyin kabullenilmesi ve

etkiler (Ülgen,1997:48). Carl Rogers ve

Abraham Maslow bu tür kuramlar geli tirmi lerdir.
Çevreci (davran ç ) yakla ma göre yarat c l k, ya amda hergün kar la lan
problemleri çözmek amac yla özgün yollar bulmakt r. Yarat c l k, gösterilen bu
davran lar n

desteklenmesi

ve

bireyin

e itilmesine

ba l d r.

Yarat c l

n

geli iminde çevre düzeni (ebeveyn yakla mlar , ö retmen tutumu,arkada tutum ve
davran lar , uyar c zenginli i vb.) son derece etkilidir (Ülgen,1997:48).
Bili sel-geli im kuram na göre yarat c l k, e anlaml ve z t anlaml dü ünmek,
bilgileri düzenleme de ak c l k, problem çözmede esneklik ve sonuçta meydana
getirilen üründeki özgünlüktür (Sungur,1997:20).
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Yarat c l k, hümanistik (insanc l) yakla mda do u tan getirilen bir güç; çevresel
yakla mda bir beceri; bili sel yakla mda bir süreç; psiko-analitik yakla mda ise
ihtiyaç ve çat ma ile ili kilendirilerek ele al nm t r.
Gestalt kuram na göre yarat c l k; “üretken dü ünce” ya da “sorun çözme”
kavramlar ile ifade edilmektedir. Gestaltç lara göre üretken dü ünme biçimini
sürekli kullananlar, olaylar n asl n ara t ran yap sal gerçeklere yönelen ki iler üstün
yetenekli olarak tan mlanmaktad r (Emir,2001:11).
Ça r m kuram
indirgeyerek aç klad

ya da di er ad yla atomcu görü
için yarat c l

ya am basit ögelere

dü ünceler aras ndaki ça r mlar n say ca

çok olu u ve al lm n d nda olu u ifade eder (Sungur,1992:22).
Yukar da yer verdi imiz yarat c l a farkl

aç lar n

yans tan tan mlar

inceleyerek yarat c l k kavram ile ilgili u yarg lara ula abiliriz:
1.Yarat c l k do u tan gelen bir özelliktir.
2.Her insan kendi niteliklerine göre yarat c d r.
3.Yarat c l k, özel e itimlerle yeniden kazand r labilir, güdülenebilir ve
geli tirilebilir.
4. nsanl a faydal , yeni ve özgün dü ünceler veya ürünler üretmek yarat c l kt r.
1. 3. Yarat'c' Dü(ünme Modelleri ve Yarat'c'l'k Sürecinin A(amalar'
Wallas Modeli: Günümüzde en çok tercih edilip benimsenen a amal yarat c l k
modellerinden olan

Wallas Modeli, Graham Wallas (1926) taraf ndan ortaya

at lm t r. Yarat c l k; haz rl k, kuluçka, ayd nlama ve do rulama basamaklar ndan
olu an bir süreçtir. Haz rl k a amas nda sorun tan mlanarak aç klan r, gerekli olan
bilgiler toplan r. Yarat c birey bu a amada ayr nt l bilgi toplayarak çözüm için
gerekenleri inceler. Böylece sorunun farkl boyutlar na ve daha önceki çözüm
önerilerini ö renir. Bu a amada sorun çözecek olan yarat c ki i sorun hakk nda
ayr nt l bilgi sahibi olur. Kuluçka evresinde, çözüm getirilecek sorun, bireyin
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bilinci d nda kal r. Yarat c birey gündelik ya ant s na devam eder. Ayd nlanma
a amas nda, beyin soruna ani bir im ek çak

gibi bir anda bir çözüm bulur.

Do rulama evresinde, bulunan çözümün uygulanabilirli i s nan r.Bu a ama çözümün
uygulamas n da içerir (Özden,2003:115).
Hermann Modeli:

San’ n aktard

na göre (2002:20) Hermann, yarat c l

n

kayna n n beynin bir bölümü de il, beynin tümü oldu u görü ündedir. Hermann,
beyni dört bölüme ay rarak yarat c problem çözmenin beynin tüm bölümlerinin
ortak fonksiyonu oldu unu ifade etmi tir. Ona göre yarat c problem çözme için
beynin alt farkl özelli e sahip olmas gerekir. Hermann, bu alt özelli i meslek
dallar ile özde le tirmi tir: mühendis, yarg ç, ka if, dedektif, sanatç ve prodüktör.
Mühendis, fikirler geli tirerek bu fikirlerin olgunla mas n sa lar ve en iyi çözümleri
üretir.Yarg ç, en iyi ve do ru olan fikri seçer. Ka if, problemin ne oldu unu
netle tirir. Dedektif, problemi tüm aç lardan ele al r. Sanatç , çözüm için alternatif
fikirler üretir. Prodüktör, çözümün uygulamas için denemeler ve planlamalar yapar.
Hermann’ n Yarat c Sorun Çözme Modeli Jekil 1’de verilmi tir.
ekil 1
Hermann’'n Yarat'c' Sorun Çözme Modeli
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Hermann’a göre yarat c problem çözme beynin her iki yan n da kullanmay
gerektirir. Beynin sol yar küresi ile üretilen sezgisel, imgesel ve yenilikçi fikirler sa
yar küre ile de erlendirilip seçilerek uygulamaya konulur (Özden,1997:117).
Hermann’a göre yarat c l k sürecinin dört a amas vard r:
1. Haz rl k A amas : Sorun, gereksinim ya da gerçekle tirilmek istenen eyin
saptanarak

tan mland

a amad r. htiyaç duyulan malzeme, bilgi toplan r

ve bunlar n çözümde ald klar rol tespit edilir. Böylece beynimizin sol yar
küresinde olgular n çözümlenmesi , serimlenmesi ve süreçlerin belirlenmesi
gibi i lemeler yap l r. Sonra beynin sa alt ve üst bölümlerinde sezgiler,
görsel yetiler, beyin f rt nas seçenekleri i e ko ulur. Bu i lemler sonucu sa
yar dan elde edilen iç görüsel, sezgisel,bire imsel dü ünüler sol alt bölümde
kaydedilir.
2. Kuluçka A amas : Bu a amada sorun zihnin incelemesine b rak l r. nceleme
i lemi çok k sa sürebilece i gibi aylar alan uzun bir zaman da kapsayabilir.
Beynin sa alt ve sol üst bölümleri dalg n dü ünme, derin dü ünme, bilinçalt
süreçler, görselle tirme ve duyumsal alg lama gibi i lemleri yürütür. Ki i bu
a amada ba ka i lere de yo unla abilir.
3. Ayd nlanma A amas : Birkaç dakika ya da birkaç saat süren bu a ama adeta
müthi

bir içgörüler zenginli inin olu tu u zaman dilimidir. Problemin

çözümünün zihinde canland

a amad r. Beynin sol alt ve sa üst bölümleri

aras ndaki yo un gidip gelmeler yoluyla çözüm tan mlanarak uygulama için
do rulamalar yap l r.
4. Gerçekleme-Do rulama A amas : Ayd nlanma a amas nda ortaya ç kanlar n
haz rl k a amas nda belirlenen ölçütlere uyup uymayaca n n belirlendi i
a amad r. Bu a ama süresince beynin sol yar küresi devrededir. Mant ksal
dü ünme yoluyla bulunan çözümler s nan r, aksak yönler belirlenip düzeltilir,
eksikler tamamlan r.Tüm Beyinsel Yarat c l k Modeli Jekil 2’de verilmi tir.
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ekil 2
Tüm Beyinsel Yarat'c'l'k Modeli

San (1985: 9-13), Hermann’ n temel alm
a amalar na “ilgi” ve “uygulama” a amalar n
San’ n aktard

oldu u

Wallas’ n yarat c l k

da eklemesi gerekti i görü ündedir.

na göre(2002: 21) Hermann, ilgiyi tüm beyine da lm olarak görür

ve uygulama için ise tümel beynin devrede oldu unu ileri sürmektedir.
R za (2004:79) yarat c l k sürecini; “al ma, haz rl k, kuluçka, do rulama,
geli tirme” a amalar ndan olu maktad r. Burada Wallas modelinden farkl olarak
haz rl k a amas ndan önce “al ma a amas ”n n bulunmas d r. “Al ma A amas ”
ki ide özel bir ilgi alan n n olu mas , konuya zaman ay rma ve çaba harcamaya de er
görme duygusunun olu tu u a ama olarak aç klanm t r.
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Y ld r m’a göre (2003:41)yarat c l k süreci; haz rl k, kuluçka, fikrin do mas ,
fikrin geli tirilmesi a amalar ndan meydana gelmektedir.

Y ld r m, Wallas

modelindeki ayd nlanma a amas na, fikrin do mas ; gerçekleme ve do rulama
a amas na da fikrin geli tirilmesi ad n vermi tir.
Do an (2005:172) ise yarat c l k sürecini haz rl k, kuluçka, ayd nlanma ve
de erlendirme(sonuçlar n do rulanmas ) a amalar

olarak ele alm t r. Do an,

Wallas modelindeki gerçekleme-do rulama a amas na, de erlendirme (sonuçlar n
do rulanmas ) ad n vermi tir.
Parnes Modeli: Bu model Parnes taraf ndan 1981’de ileri sürülmü tür. Yarat c
dü ünme sürecinin her evresinde rehberlik etti i için kullan l bir model olarak
görülür. Model; gerçe i bulma, problemi bulma, fikir bulma, çözüm bulma, kabul
bulma

basamaklar ndan olu ur. Gerçe i bulma a amas nda, problem hakk nda

bilinenler listelenerek “ kim, ne, ne zaman, nas l, niçin” sorular sorulur. Problemi
bulma

evresinde as l problem ve alt problemler tespit edilir. Fikir bulma

basama nda bir önceki basamakta belirlenen problemlerin her biri için beyin
f rt nas yoluyla özgürce dü ünceler üretilir. Çözüm bulma a amas beyin f rt nas
sonucu belirlenen fikirlerin de erlendirilece i kriterlerin olu turuldu u a amad r.
Burada kriterlerin sa l kl olu turulmas için de erlendirmenin tarafs zl

oldukça

önemlidir. Kabul bulma a amas nda sorunun çözümü belirlenerek stratejik planlama
yap l r (Özden,1997:115).
Gow Modeli: Üstünda ’ n aktard

na göre(2005:11), Gow

a amalar n düzey olarak tan mlam t r. Ona göre yarat c l

yarat c l

n dört düzeyi vard r:

1.Birinci Düzey: Dü ük düzey de denilen bu düzeyde birey, dolambaçl
dü ünceler aras ndan inand klar na ve yaratt klar na karar verir.
2. kinci Düzey:Bireyin denetleyebildi i dü üncelerini içerir. Bu
düzeyde yarat c teknikler, çözümler, al t rmalar gibi zihinsel haz rl klar ve
dü üncelerden sonuçlar ç karma söz konusudur.
3.Üçüncü Düzey: Bir gecenin ortas nda bilinçsizce ve birdenbire
geli en özgür dü ünce ve teknikleri içerir.
4.Dördüncü Düzey: Ayd nlanma denilen bu a ama ne dü ünüldü ünü
bilmeden,
en
güç
deneyimleri
anlar
duruma
gelmeyi
anlat r.(Üstünda :2005:11-12)

n
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Üstünda ’a göre (2005:11) Hermann’ n Tüm Beyinle yarat c l k

emas na

eklenmesi gereken iki önemli öge vard r. Bunlardan biri ilgi(merak), di eri de
esin(ilham)’d r. Üstünda , yarat c l
varl

n merakla ba lad

n ve yarat c l

n merakla

n sürdürebilece ini belirtmi tir. Yarat c davran lara esin(ilham) veren pek

çok de i kenin varoldu unu ve esinin yarat c sürecin en önemli parças oldu unu
ifade etmi tir.
Yaratma eylemlerinin baz lar nda bu a amalar n tümüne rastlanabilece i gibi
baz a amalar n atland
zaman ald

ya da baz a amalar n tekrarland

ve çok uzun ya da k sa

görülebilir.

Alan yaz ndaki di er yarat c dü ünme modelleri Tablo 1’de verilmi tir.
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Tablo 1
Alan Yaz'nda Bulunan Di9er Yarat'c' Dü(ünme Modelleri
Rossman(1931)

Osborn(1953)

Isaksen ve
Treffinger(1985)

Bir ihtiyaç veya zorlu u

Yönlendirme; problemi

görme,

gösterme.

htiyac belirleme,

Haz rl k; uygun veriyi

Hedefi bulma

Gerçe i bulma

toplama,
Elde edilen bilgilerin

Analiz; konu ile ilgili

incelenmesi,

materyali da tmak

Çözümlerin formülüze

Dü ünce;

edilmesi

Dü üncelerle alternatifleri

Problemi bulma

Dü ünceyi bulma

y mak
Çözümlerin avantaj ve

Kuluçka; ayd nlanmaya

dezavantajlar n n

izin verme , davet etme.

de erlendirilmesi,
Çözümü bulma
Yeni bir fikrin do u u,

Sentez; parçalar bir araya

ke if,

koyma

En fazla umut veren

De erlendirme; sonuç

çözümü ve seçimi

dü ünceleri

yapma.

de erlendirme/yarg lama

Kabulü bulma
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1. 4. Yarat'c' Bireyin Özellikleri
Yarat c bireye

ait özellikler çe itli yazarlara göre farkl l k göstermektedir.

Artut’a göre (2001:45),esnek, özgün ve çabuk dü ünebilme yetisi; de i ik strateji,
yöntem ve araçlar

kullanma yetisi; konulara ve sorunlara farkl

aç lardan

yakla abilen duyu sal, mizah, sezgi ve görsel alg gücünün yetkinli i; soyut veya
somut nesne ve kavramlar aras nda ba lant lar yakalayabilme, ili kilendirebilme
gücü; hayal gücü zenginli i, esnek dü ünebilme ve konulara odaklanabilme yetisi;
yeni olan

yakalayabilme, mevcut durumlar

üretebilme, tasar m geli tirebilme gibi özellikler

geli tirebilme becerisi; senaryo
yarat c

ki inin

genel

özellikleridir.
Torrance’ n olu turdu u yarat c l a ili kin ki ilik özellikleri ise birbirine z t
çeli kili nitelemelerden ve uç noktalar

ifade eden s fatlardan olu maktad r.

Torrance, seksen dört özellik tespit etmi tir. Düzensizli e ve kar kl a tolerans,
serüvenci, güçlü sevecenlik, sürekli herhangi bir eyle me gul olma, kar kl a ve
düzensizli e ilgi, görgü kurallar na uymayan, d

dünyaya kar

çekingen olan,

karal , hata bulan, karma k fikirleri tercih eden, az konu an ... gibi özellikler
bunlardan baz lar d r (Aktaran:Sungur:1997:25-26-27).
Black’a göre ise duygulu olma, kadercili e e ilimli olma, uyumlu, sab rl ,
dikkatli, esnek, ak c , zeki, dünyaya farkl bakabilme, soru sorma ,sentez yapabilme
gibi özellikler yarat c ki inin özellikleridir(Aktaran:Do an:2005:174).
Stein, yarat c bireyin ki ilik özelliklerini yapt

kaynak taramas yla ortaya

koymu tur. Buna göre yarat c ki ilerin özellikleri öyledir: Ba ar l olma, merakl
olma,düzen gereksinmesi duyar, önderdir ve ki isel giri imlerde bulunur,bask
mekanizmas n geri itici, yüksek üretim gücüne sahip, ba ms z ve özerk, çok yönlü,
içe dönük,insanlar aras
Sungur:1997:22-23).

ili kilerle ilgilenmez, ön sezgileri güçlüdür(Aktaran:
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Do u tan yarat c l k yetene i bulunan ki iler di er bireylere göre daha farkl
ki ilik özelliklerine sahiptirler. Olaylara ve hayata daha farkl aç lardan bak p,
yorumlar, raksak dü ünürler (Semerci,2000: 37).
Yarat c ki iler, yo un zihinsel hareketlili e sahiptir. Birbirine ters dü en
durumlar iyi de erlendirerek sorunlara yeni uygun yakla mlarda bulunurlar.
Ba ar s z olma riskini göze al rlar.Daima uyar m ve heyecan arayan ki ilikleri vard r
(Rowe,2007:47).
Csikszentmihalyi, yarat c bireyin özelliklerini öyle s ralam t r: hem dopdolu
bir enerjiye sahip hem de sessiz ve rahatt r; hem zeki hem de acemi ve
deneyimsizdir; e lence ve disiplini, sorumluluk ve sorumsuzlu u bir arada
bulundurur; fanteziler, kurma ve gerçekler aras ndad r; kendi içindeki ve kendisinin
d ndaki çeli kili yorumlar ya da anlay lara kar sürekli olarak kendini korur; hem
alçak gönüllü, hem gururludur; bir yandan s radan bir ki inin kat ve kesin bir
boyutunu, di er yandan da biricik ve özgün bir ki inin e ilimlerini gösterir; i inde
h rsl ve ate liyken, di er yandan öznel dü ünebilir; duyarl l

ve aç k görü lülü ü

ona ac verse bile bu yönünü aç a vurur ( Aktaran:Üstünda : 2005:31-32).
Yarat c ki ilerin kendileri hakk ndaki dü üncesi ise kararl , çal kan, özgür,
istekli, bulu çu, bireysel olduklar yönündedir. Yarat c bireyler içe dönük ve kural
tan maz

olup

asi

ve

düzensizdirler.

Toplumsal

ili kilerde

daha

çok

gözlemcidirler.Giri ken ve risk alabilen ki ilerdir. Dil kullan m nda ustad rlar
(Rouqquette:1992: 34).
Scaffer (1969) yarat c bireylerin genellikle ya tlar ndan ziyade kendinden
küçük veya büyüklerle arkada l k yapmay tercih ettiklerini ke fetmi tir. Ayn
ara t rmac , yarat c çocuklar n sporla daha az ilgilendiklerini de kaydetmektedir.
Schaffer’ n Somers ve Yawkey (1984) taraf ndan da do rulanan di er bulgusu da
yarat c çocuklar n hayali bir oyun arkada na sahip olmas d r. Hayali bir oyun
arkada na sahip olma ve tiyatro ile ilgilenme yarat c l

n en önemli iki biyografik

gösterisi olarak kabul edilmektedir (Aktaran: Özden: 1997: 111) .
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Alanyaz nda yarat c

ki ilere ili kin özellikler incelendi inde ortak baz

noktalara ula labiliriz.Bunlar:
1. Esnektir.
2. Çok yönlü dü ünür.
3. Çevreye kar duyarl d r.
4. Yeni durumlara ilgi duyar.
5. Azimli olma
6. Çabuk ve ba ms z dü ünebilir.
7. Risk almaktan kaçmama
8. Engel tan mama.
9. Merak duyar.
10. Ele tiriye aç kt r.
11. Ku kucudur.
12. Denemekten ve ara t rmaktan haz duyar.
13. Özgünlük
14. Çal kanl k
15. Hayal gücü zengin olma
Yap lan bütün ara t rmalar, yarat c ki ili i betimlemek için yap lan
çal malar n yine de yetersiz kald n ortaya koymu tur.Çe itli ara t rmalar
sonucu belirlenen bu ki ilik özellikleri , bireylerin yarat c l klar n kesin
hatlar yla betimlemek
ya da kesin hatlarla formüle etmek için
kullan lamaz.(Semerci, 2000:38)
Yarat c

ki ilerin özelliklerine yukar da say lanlardan ba ka özellikler de

eklenebilir.Yarat c bireylerde bu özelliklerin tümü bir arada bulunmayabilir.
1. 5. Yarat'c'l'9' Etkiyen Faktörler
nsanl k tarihi incelendi inde meydana gelen geli im ve de i im, insano lunun
yarat c l k çabalar n n bir sonucudur. Bireyler yarat c l klar n kullanarak insanl

n

gelece ine, zenginli ine ve çe itlili ine yeni ürünler eklemi lerdir. Yap lan
ara t rmalar her insanda yarat c l

n do u tan varoldu unu ortaya koymu tur.

Ancak insanlar n bir bölümü yarat c l klar n ya kullanmazlar ya da kullanamazlar.
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Çünkü insan do as nda varolan yarat c l

n ortaya ç k n ve geli imini etkileyen

birçok faktör bulunmaktad r.
1. 5. 1. Yarat'c'l'k ve Zeka
Genel zeka ile yarat c l k aras ndaki ili ki halen üzerinde tart lan bir
konudur.Yarat c l k, dünyay hangi pencereden gördü ümüze, merak m za ba l
olarak de i ir.Yarat c zeka; engin, yenilikçi, özgün, özgür, hayalci, tarafs z,
yenilikçi, iddial d r.Genel zeka ise, disiplinli, ak lc , mant kl , güvenilir, gerçekçi,
ciddi olmakla karakterize edilir.
Yarat c l k ile zekay birbirinden ay rmak için

birçok ara t rma yap lm t r.

Getzels ve Jakson, ergenlik dönemindeki ö rencilerde zeka ile yarat c l k aras ndaki
ili kiyi incelemi lerdir. Ara t rma sonunda yarat c l
olmad

n basit bir zeka fonksiyonu

; yarat c l k için en az zeka düzeyinin 120 olmas gerekti i belirlenmi tir.

Böylece yarat c l

n zekadan ba ms z oldu u görü üne var lm t r.

Torrance’in yapt

yarat c l k ara t rmas sonucunda yarat c olabilmek için

zeka düzeyinin yüksek olmas na gerek olmad

ortaya ç km t r (Ülgen,1997:50).

Ki ilik De erlendirme Enstitüsü’nde yap lan bir çal mada, IQ’su 120 veya
üstünde olan ki ilerin Genel Zekas n n yarat c l klar na katk da bulunan önemli bir
etken olmad

ortaya konmu tur.Bu çal mada yarat c olmak için en önemli

unsurun motivasyon oldu u bulunmu tur (Rowe,2007:27).
Genel zeka düzeyi yüksek ki iler abartmamaya, tahminde bulunmamaya, hayali
dü ünceler öne sürmeme konusunda e itimli olduklar ndan yarat c l k için en temel
özelliklerine engel koymu olurlar. Bu durum da onlar n yarat c l k düzeylerini
dü ürür.
Yap lan ara t rmalarda yarat c l k düzeyini, ki ilik; motivasyon; deneyim; sosyal
ve ekonomik etkenlerin IQ’dan daha çok etkiledi i ortaya ç km t r.
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Sonuç olarak, bugüne kadar yap lan bilimsel ara t rmalar n sonucunda zeka ile
yarat c l

n farkl alanlarda farkl i leyi

biçimleri, farkl yakla mlar , farkl

de erlendirmeleri ve sonuçlar bulunmaktad r. Yarat c l k için her ne kadar belirli
seviyede zeka düzeyi gerekli ise de; zeka ile yarat c l k aras nda do rudan bir
ba lant olmad

söylenebilir.

1. 5. 2. Yarat'c'l'k ve Ya(
nsan hayat , genel olarak çocukluk, gençlik, olgunluk ve ya l l k dönemleri
olarak s n fland r labilir. Çocukluk döneminde safl k ,tecrübesizlik ve hayal gücü,
yarat c l

olumlu yönde etkiler. Ya ilerledikçe tecrübelerin artmas , ö renim

hayat , sosyalle me yarat c l

olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Bunun yan nda

ya an lan toplumun yaz l va yaz s z kurallar da bireyin yarat c l

n sekteye

u ratabilir.
Torrance, çocuklardaki yarat c potansiyelin geli imi ile ilgili olarak çe itli ya
gruplar ndaki(3-18 ya ) çocuklar üzerine yapt
geli iminin genelde ya ile birlikte artt

çal malarda yarat c l

n

n fakat baz ya larda ini ler gösterdi ini

saptam t r (Yontar,1993:22-23).
Yarat c l

n geli imi ve bireyin hayat ndaki dönemlere ba l olarak ortaya ç k

bireylere ve ya dönemlerine göre de i ebilmektedir. Ataman (1993:112), en yo un
yarat c becerinin sergilendi i tepe dönemin 13-14 ya lar aras oldu unu, bu
dönemden sonra yarat c l
göstermeye ba lad

n ya belli bir düzeyde devam etti ini ya da dü ü

n belirtmi tir.Yarat c l

n geli iminde en

tepe noktan n

bireysel farkl l klara göre de i ebilece ini vurgulam t r.. 5-6 ya
yarat c l

döneminde

n, okula yeni ba lama, otorite ve kurallarla yeni kar la maya ba l

olarak;13-15 ya ta ergenlik nedeniyle;17-19 ya ta üniversiteye haz rl k nedeniyle
duraklad

n belirtmi tir.
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Rowe’un aktard

na göre (2007:91), Wayne Dennis 738 yarat c bilim insan n n

ya am n inceleyerek ya n yarat c l a engel olmad

yarg s na varm t r. Yap lan

ara t rmaya göre, en az 79 ya na kadar ya ayan bilgin ve sanatkarlar n halen
yarat c l klar n n devam etti i tespit edilmi tir. Y llarca gözlemlenen bu ki ilerden
bilim adamlar yirmili ya larda en dü ük , elli ve altm l ya larda en yüksek sevide
üretken olduklar ; sanatkarlar n da k rkl ve ellili ya larda üretkenliklerinin en üst
seviyesine ula t klar belirlenmi tir.
Erikson’un psikoanalitik kavramlar , toplumsal ve kültürel etkenlerle bir araya
getirerek olu turdu u geli im kuram na göre yarat c l k, bir ürün ortaya
koyabilmedir. Bu

da bir yeti kin insan özelli idir. Yeti kin bireyler,sevgi ve

çal madan ho lanma duygular n
Çal man n kar l

genç yeti kinlik döneminde geli tirirler.

nda ortaya bir ürün ç kar. Böylece yarat c ve üretici konuma

geçerler. Yarat c bireyler orta ya l l k dönemlerinde yarat c l k yeteneklerinin en iyi
ürünlerini verirler. Yap lan ara t rmalarda yarat c l

n 20-70 ya aras nda devam

etti i ortaya ç km t r (Sungur,1997:56).
Yarat c l k gibi öznel bir konuda ya s n r koymak oldukça güçtür. Çünkü tarih,
ya l l k dönemlerinde ya amlar n n en önemli bulu

ve eserlerine imza atan

insanlarla doludur. Örne in; Mimar Sinan, ölümsüz esri Selimiye’yi 80 ya nda iken
tamamlam t r. Edison, 84 ya nda volkanize kauçuk deneylerini yapm t r. Sir saac
Newton, 85 ya nda Kraliyet Kurulu toplant lar na ba kanl k etmi tir.
1. 5. 3. Yarat'c'l'k ve Cinsiyet
nsanl k tarihine bak ld
insan , yazar,

nda ad n duyurmu olan az say da kad n mucit, bilim

air, dü ünür, sanatkâr vard r. Bunun sebebi; toplumda kad na

yüklenen rol, statü ve sa lanan imkanlard r. Toplumsal ya amda yukardaki
sebeplere ba l olarak geli en k z-erkek davran
yeteneklerinin geli iminde de farkl l klara yol açar.

ve ilgileri yarat c dü ünme
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Torrance’ n cinsiyet ve yarat c l k üzerine birinci s n ftan be inci s n fa kadar
yapt

ara t rmas nda: Birinci s n fta k zlar n erkeklerden daha yarat c ; üçüncü

s n fta erkeklerin, esneklik ve özgünlük alanlar nda k zlardan daha iyi olduklar ;
dördüncü, be inci ve alt nc s n flarda ise k zlar ve erkekler aras nda bir farkl l k
görülmedi i saptanm t r (Ökten,2005:36).
Yap lan bir ara t rmada, rastgele yöntemle seçilen be ve alt ya grubu 60 k z ve
60 erkek anaokulu ö rencisi üzerinde cinsiyet ve yarat c l k ili kisi incelenmi tir.
K z ve erkekler aras nda yarat c l k puanlamas nda anlaml bir fark bulunamam t r.
Yarat c l

n esneklik, orijinallik ve zenginle tirme boyutlar nda k zlar n; ak c l k

boyutunda erkeklerin daha üstün olduklar belirlenmi tir (Gönen, Uzmen, Akçin,
Özdemir, 1987:64-71).
Yarat c l

n farkl boyutlar nda yarat c olan bireyler Minnesota Çok Yönlü

Ki ilik Envanteri Sonuçlar ’nda, kar

cinsin ki ilik özelliklerini benli inde daha

kolay bar nd rd klar ortaya ç km t r. Bu incelemeye göre, yarat c kad nlarda daha
fazla erkeksi ilgiler; yarat c erkeklerde de daha kad ns ilgiler saptanm t r. Bu
durumun, yarat c
kolayla t rd

ki ilerin ya ad klar

toplumdaki z tl klar

kabullenmelerini

saptanm t r (Sungur,1997:55).

1. 5. 4.Yarat'c'l'k ve Aile
Aile yarat c l

n geli iminde önemli rol oynar. Ailede çocu a sa lanan ortam

çok önemlidir. Çünkü çocu un ya da gencin yarat c olabilmesi için olaylar ,
olgular , nesneleri sürekli olarak sorgulamas ; d

dünya hakk ndaki dü üncelerini

özgürce ifade edebilmesi gerekir. Yarat c l

geli ebilmesi, çocu un kendini

n

rahatça ifade edebildi i, özgüven geli tirebildi i demokratik bir aile ortam nda
mümkündür. Anne ve baban n çocu un geli im özelliklerini bilerek onun
yarat c l

n desteklemesi gerekir. Ailede çocuk üzerinde kurulan her tür bask

yarat c l

büyük ölçüde engeller. Çocu un ailede al nan kararlarda söz sahibi

olmas , fikrinin al nmas ,dü üncelerinin ve çözüm önerilerinin dinlenmesi, aile içi
i lerde sorumluluk almas yarat c l

n geli imi aç s ndan oldukça önemlidir.
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Gönen ve arkada lar n n (Gönen, Uzmen, Akçin, Özdemir, 1987:64-71), okul
öncesi 5-6 ya grubu çocuklar n yarat c l k ve aile tutumlar üzerinde yapt klar
ara t rma sonuçlar na göre otoriter ailelerde yeti en çocuklar n yarat c l k
puanlar n n dü ük oldu u tespit edilmi tir.
Eratay’ n aktard

na göre (1993:54), Baldwin ve Watson’un ara t rmalar

sonucunda ho görülü ve demokratik evlerde büyüyen çocuklar n, arkada
ili kilerinde etkin, giri ken, yarat c fikirler öne sürebilen, dü üncelerini özgürce
ifade edebilen çocuklar olduklar belirlenmi tir.
1. 5. 5. Yarat'c'l'k ve E9itim
Günümüzde toplumlar n geli mesini sa layan en önemli etken e itimdir.
Nitelikli insan gücüne h zla ilerleyen teknolojiyle birlikte daha fazla ihtiyaç
duyulmaktad r. Bu sebeple nitelikli insan yeti tirmenin önemi artt kça e itime
verilen önem de artmaktad r. Günümüzde verilen e itimin amac yarat c dü ünme
gücüne sahip bireyler yeti tirmektir.
Yarat c dü ünme gücüne sahip bireyleri yeti tirece imiz ilk yer aile ve sonra da
okuldur. Ailede yarat c l

n desteklenmesi ve okul ya am nda da yarat c l

temel

alan bir e itim verilmesi yarat c bireylerin yeti tirilmesinin ba l ca kural d r.
E itimin yarat c l

n

geli iminde etkin olabilesi için ekilcilikten uzak ve

yarat c dü ünceyi geli tirecek biçimde yap land r lmas gerekmektedir.
Yarat c bir anlay tan yoksun, ezberci, sadece analitik dü ünceye dayanan,
kalabal k s n flarda, yüklü programlarla verilen e itim, yarat c l
Güleryüz’e

göre(2001:174-175)

programlar n n kullan lmas yarat c l
herkese ayn davran

okullarda

a r

engeller.

yap land r lm

e itim

olumsuz yönde etkiler. Okullarda uygulanan

ö retmeye yönelik olan program farkl l klar kabul etmez.
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Ö retmenlerin yeti me tarz , ö retme de kulland klar strateji, yöntem ve teknikler,
ö retmenlik sanat , yarat c l

n önündeki e itimle yak ndan ili kili engelleri

olu turur.
Ramazan (2003:118-119), yarat c l k ile e itim aras ndaki ili kiyi; e itim
düzeyi, e itim dal , e itim tarz , yarat c l k e itimi olarak de erlendirmi tir.
Yarat c l k ile e itim aras ndaki en önemli ili kiyi e itimin tarz n n olu turdu unu
ifade eder. E itim dal ve düzeyinin ne olursa olsun sadece mant ksal dü ünceye
dayal olan e itimin yarat c l

n geli imini engelledi ini ve en kötü olan n da

mant ksal dü üncenin ezbere dayand r larak ö retilmesi oldu unu ifade eder.
E itim yarat c l

n geli iminde oldukça etkili olmas yan nda, her beceride

oldu u gibi yarat c l k da ya am n do al bir parças haline getirilmedikçe ve hayat n
her alan nda kullan lmad kça tek ba na e itimin yarat c l

geli tirmesini

beklenmek do ru olmaz.
1. 5. 6. Yarat'c'l'k ve Uyaranlar
Canl lar içinde sinir sistemi en geli mi olan insand r.Sinir sistemimiz be duyu
organlar m z arac l

ile d

dünyada olup bitenleri alg lay p, beyni ile

anlamland rarak kavrar ve bu uyaranlar haf zas nda depolar. nsan n duyu organlar
yoluyla sinir sistemine aktard

her ey uyarand r.

nsan ne kadar çok uyaranla

kar la rsa sinir sistemi o kadar geli ir. Dolay s yla haf zas nda depolad
uyaranlar n say s artar. Yeni uyaranlarla kar lan birey, haf zas nda saklad
uyaranlarla yeni kar la t

uyaranlar ili kilendir. Bu ili kilendirme basit ya da

karma k olabilir. Karma k ili kilendirmeler sonucunda ba kalar n n kuramad
ili kiler kurularak yarat c l k ortaya ç kar.
Yarat c süreçte uyaranlar n önemli rolü vard r. Uyaran say s n n çoklu u ve
çe itlili i yarat c l

olumlu olarak etkiler.
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1. 5. 7. Yarat'c'l'k ve Motivasyon
Motivasyon, insan n içinden gelen, davran lar na yön veren, bir yolla onu her
durumda çal maya te vik eden bir gizli enerji kayna d r (R za,2004:122).
Motivasyon ve yarat c l k aras nda s k bir ili ki bulunmaktad r. Motivasyonlar
yüksek olan ki iler daha yarat c olabilmektedirler.
Yarat c bireyleri en çok içten gelen motivasyon etkiler. Böylece yapt klar
çal madan zevk duyarak, Maslow’un kuram na göre kendilerini gerçekle tirme
ihtiyaçlar n kar lam
beklerler)

olurlar. Yarat c ki iler, d motivasyona (toplumdan da ilgi

da ihtiyaç duyarlar. D

motivasyonun olmamas bazen içten gelen

motivasyonu da söndürebilir.
R za’n n De Bono’dan aktard

na göre (2004: 130), yarat c ki ilerin büyük

ço unlu u yarat c l klar n yüksek motivasyonlar ile elde etmektedirler. Çünkü
bunlar bir eyin daha iyisini yapmak için a r ve yorucu çal malar n uzun zaman
sürdürmektedirler.
Yüksek motivasyon sayesinde yarat c birey, ba kalar n n dikkat etmedi i
ayr nt lara önem vererek ili kileri kurup yeni ürün ve dü ünceleri ortaya koyar.
1. 6. Yarat'c'l'9'n Engelleri
Yarat c l

n do u tan getirilen bir yetenek oldu u dü ünülürse, yarat c l k

geli tirilmedi i takdirde körelir. Bireysel ve toplumsal yap lar yarat c l
engelleyecek birçok etmenle doludur. Yarat c l
ald

m zda engelleyici ö elerin varl

ürün ve süreç olarak ele

ortaya ç kacakt r. Bu engellerin etkisi

çocukluktan gençli e do ru giderek artar.
Alanyaz na bak ld

nda yarat c l

n engelleri

ile ilgili olarak farkl

s n flamalar bulunur. Bu s n flamalar n baz lar nda engeller birbirleri üzerine
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bini iklik gösterirler. Bu sebeple engelleri birbirinden ay rmak güçtür. Yani bir
engel hem alg sal engeller grubuna hem de toplumsal engeller grubuna
girebilmektedir.
Sungur’a göre (1997:275-278) yarat c l

n;bireysel, örgütsel ve toplumsal

engelleri vard r:
1.Bireysel Engeller: Kendine güvesizlik; hata yapma ve ele tirilme
korkusu; mükemmeli isteme ve uyumculuk; engellerden korkma; bir konu
üzerinde yo unla ma ve sab rla çal ma güçlü ü; bili sel çeli kilere direnç;
kimlik duygusundan do an savunma mekanizmalar .
2.Örgütsel Engeller:Geriye dönük tutumlar; önceden ve sürekli
özele tiri; deneyim ve teknik uzmanl k; bireysel güvensizlik duygusu;
hiyerar inin üst düzeyinde bulunanlar n astlar na güvensizli i; otoriter
yönetim; kusursuz olma iste i; ciddi i ler yapma iste i.
3.Toplumsal Engeller: Fantezi ve hayal kurma zaman kayb ve belki
de ç lg nl kt r; oyun yaln zca çocuklar içindir; sorunlar, matematiksel
dü ünce ya da çok fazla para ile çözülür; sorunlar n tek ve do ru bir çözümü
vard r; ak l, mant k, say lar, yararl l k, ba ar , iyidir; sezgi, heyecanlar
saçma; dü ünce, yan lma ba ar s zl k kötüdür.
Rawlinson’a göre (1995:32), yarat c dü üncenin önündeki engeller öyledir:
insan n kendi önüne koydu u engeller, belli bir üslubu benimsemek ya da tek bir
geçerli yan t oldu u inanc na saplanmak, muhafazakârl k ya da hep beklenen
yan tlar verme e ilimi, a ikâr olan sorgulamaktan kaç nma e ilimi ve aptal
görünme korkusudur.
R za’n n,

Coon’dan aktard

na göre (2004:25-26) yarat c

dü ünmenin

engelleri; duygusal, kültürel, ö renilen ve alg lama olarak dört grupta toplanm t r.
1. Duygusal Engeller: Utangaçl k, aptal yerine koyulma korkusu, yanl l k
yapma korkusu, belirsizliklere kar ho görü, yetersizli i ve a r özele tiri
bu gruptaki engellerdendir.
2. Kültürel Engeller: Toplumsal de erler,bir toplumdan di erine de i ti i
için bunlardan baz lar yarat c l
desteklerken baz lar da desteklemez.
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Hayal etmenin zaman kayb olarak görülmesi, oyunun sadece çocuklar için
oldu unun dü ünülmesi bunlardan sadece birkaç d r.
3. Ö renilen Engeller: E yalar n kullan m , anlamlar n verilmesi,
ihtimallerin beklenmesi,kutsalla m tabularla ilgili gelenek engellerini
kapsar.
4. Alg lama Engelleri: Çevremizde bulunanlar hakk ndaki alg lar m z,
dü ünsel, duyusal yap m za, içinde ya ad m z kültürel ve fiziksel ortama
göre de i ir. Önyarg lar m z veya inançlar m z, istek ve beklentilerimiz, bizi
hep ayn noktaya yönlendirdi i için di er seçenekleri göremeyiz.
Yarat c l

n engelleri aras nda sayabilece imiz bir ba ka görü de beynin hangi

yar küresinin çok kullan ld

ile ilgilidir. Buna göre; beynimizin sa yar s n daha

çok sanatsal dü ünme, sol yar s n da bilimsel dü ünme için kullan r z. E er bu yar
kürelerden herhangi birinin a r egemenli i söz konusuysa, yarat c süreci güçlü
k lan beynin tümel çal mas n engeller denilebilir. Özellikle sol yar kürenin
egemenli i yarat c l k aç s ndan daha da engelleyici olabilmektedir (San, 2002
a:135).
Beynin yar küreleri göz önünde tutuldu unda, herkesi ortalama çevresinde
tutmaya çal an bir e itim anlay n n merkeziyetçi, tek tip ders kitab ve ezbere
dayal bir ö retimle kendini göstererek yarat c l

dikkate almad

ve bu aç dan da

önemli bir engel olu turdu u söylenebilir (Üstünda , 2005:18).
Yarat c l

n bir di er engeli de yak nsak(dikey) dü ünmedir. Yak nsak

dü ünmede, insan n problemler kar s nda bir tek çözüm yolunu görüp di erlerini
dikkate almamalar d r.
Yak nsak dü ünme, al lm

ve beklenen cevaplara yönelmi tir. Güvenli ve

tutucu bir dü ünme biçimidir. Zeka yoluyla yeni eyler yaratmak yerine, bilinenleri
daha geni boyutlarda ele almakt r (Samurçay, 1983: 9).
Yak nsak dü ünme, varolan bilgilerden ç kar lan geleneksel sonuçlara götüren
dü ünme biçimidir. Bu ekilde dü ünen bireyler için hayal gücüne ihtiyaç yoktur.
Bu yüzden de yarat c üretime katk lar azd r (Ar k, 1990: 60-61).
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Aral’a göre (2000:31), e itim sistemimizde genel olarak yak nsak dü ünmeyi
geli tirmeye e ilimli olup, raksak dü ünme

ekillerine ayni yarat c dü ünme

biçimlerine pek önem verilmez. S navlar ve testler yak nsak dü ünceye yönelik
olarak haz rlan r.
E itim hayat boyunca yap lan s navlar n ço u, testler, yak nsak dü ünmeye
göre düzenlenir, özellikle okullarda ezbere, bilgi depolamaya yönelik e itim
verilmesi yarat c l k önünde önemli bir engeldir. Bilgi depolama geçmi e haz rl k
gibidir. Oysa gelece in sorunlar ile yarat c bir

ekilde ilgilenme önemlidir

(San,1997:14).
Yukar dakiler d nda yarat c l

n okuldaki ve evdeki engelleri de unlard r:

1.K z ve erkek çocuklar n farkl yeti tirilmesi,
2.Hayallerin erken ve yersiz olarak engellenmesi,
3.Merak duygusunun s n rland r l p kontrol alt na al nmas ,
4.Kaynak eksikli i ve e itim düzeyi,
5.Sürekli ele tiren anne-baba-ö retmen tutumlar ,
6.Farkl l a gösterilen sert tepkiler,
7.Alay edilme ve küçük dü me korkusu,
8.Çocuklara kat ve kesin seçenekler sunma,
9.Çocuklar sürekli olarak denetim alt nda tutma,
10. Bireysel farkl l klara önem verilmeden ayn programda e itim alma,
11.Kalabal k s n flar ve ezbere dayal bir e itim.
K r o lu’na göre (2002:180) s n f ortam nda yarat c l
s ralanabilir:

n engelleri

öyle
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1.Çocu un ilgili ve istekli olmad
konu ve gereçle çal maya
zorlanmas ,
2.Ö renciyi bilgilendirmeden çal maya geçilmesi,
3.Ö rencinin çal man n ana kayna na sahip olamay ,
4.Araç-gereç ve çal ma ortam n n yetersiz olu u,
5.S n f n kalabal k, dersli in dar olu u ve ö retmenin her ö renciye
yeterli zaman ay ramamas ,
6.Çal ma süresinin k s tl l ,
7.Çevredeki kültürel kaynaklardan yeterince yararlanamama.
Yarat c l

n

geli imi için

bütün

ko ullar uygun

olsa bile,yarat c l

benimsememi olan alan nda yetersiz ö retmenler de yarat c l

n önündeki büyük

engellerdendir.
Artut’a göre (2002:41) çocuklar n yarat c l klar n

engelleyen ö retmen

tutumlar unlard r:
1.Çocuklar n alg , gözlem ve dü ünsel geli imini zenginle tirici çaba
göstermez,
2. Çocuklar n cesaretini k rarak onlar a r derecede ele tirir,
3.Çocu un ilgisini çekmeyen konularda çal maya zorlamak,
4.Farkl , özgün dü ünce ve görü leri önemsemez, ho görüsüzdür, alan
bilgisi ve kültürel düzeyi zay f, ilgileri dard r,
5.Çocuklar birbirleriyle k yaslar,
6.Otoriter, kat ve geleneksel e itim anlay na sahiptir,
7. Sorunlar kar s nda ani kararlar veremez,
8.Kendine güvensizdir.
Güleryüz’e göre (2001:164), e itim sistemimizin ezberci, üretime dönük
olmayan, yeniliklere kapal , a r merkezci oldu u yönünde ele tiriler yap lmaktad r.
Sistemin geçerlili i olmayan bilgileri ö rencilere tekrar ettirdi i, ö retmen ve kitap
merkezli, geleneksel anlat m yönteminin uyguland

, ö rencinin edilgen olarak

s n flarda oturtularak etkisizle tirildi i ileri sürülmektedir. Bunun sonucunda da
bireylerin yarat c l klar engellenmekte,yarat c l k düzeyi dü ük olan bireyde toplum
içinde ileti im becerilerinde ve problem çözmede sorunlar ya amaktad rlar.
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1. 7. Ya( Dönemlerine Göre Yarat'c'l'9'n Geli(imi
Her ya dönemi kendine özgü baz özellikler gösterir. Bu özelliklerin bilinmesi,
yarat c l

n geli iminde kullan lmas bak m ndan büyük önem ta r.

Yap lan ara t rmalar, çocuklukta yarat c l k geli iminin dikkati çekecek biçimde
bir e ri çizdi ini göstermektedir. Ya am n ilk y llar nda özellikle çocu un oyun
etkinli inde bulundu u dönemlerde kendini göstererek di er alanlara kademeli
biçimde yay l r (Ataman,1993:112).
Ya dönemlerine göre yarat c l

n geli imi öyledir:

Bebeklik Dönemi:
Bebeklik dönemi, do umdan iki ya a kadar olan dönemdir. Bebeklerin hayal
güçleri birinci ya ta geli meye ba lar..Yeni sesler ve ritimler üretir, bunlardan zevk
al r.
Bu dönemde blok küplerle ve oyuncak bebeklerle oynanmas bebeklerin
yarat c l

n n harekete geçmesini sa lar.

lk Çocukluk Dönemi:
lk çocukluk dönemi, iki ile dört ya aras dönemi içine al r. Bu dönemde
çocukta uyanan merak duygusu çevresindeki uyaranlar

ke fetmesini sa lar.

Çocu un dili ö renmesi bu dönemde gerçekle ir. Dil kullan m yla ve merak
duygusuyla birlikte çocuk sürekli sorular sormaya ba lar. Büyüklerin davran lar n
ve konu malar n taklit eder.
3-5 ya aras dönem yarat c l

n ilk kez ortaya ç kmas bak m ndan önemlidir.

Buna göre 3-5 ya aras dönemde yarat c l
a)

n ortaya ç kt

etkinlikler unlard r:

Animizm Dönemi: 2-4 ya aras çocuklar n cans z varl klara canl gibi
davrand

dönemdir.
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b)

Dramatik Oyunlar Dönemi: 3-5 ya

aras ndaki çocuklar n gerçek

dünyadaki nesneleri kendi hayal güçleri do rultusunda canland rarak
oyunlar nda kullanmas . Örne in artarda konulan sandalyelerin tren,
sopan n at olmas gibi.
c)

Hayali Arkada l klar Dönemi: Ço unlukla karde i olmayan çok üstün
yetenekli k z çocuklar nda gözlenir. Çocuk, kendine hayvan ya da insan
olan hayali arkada lar yarat r.

d)

Yap lanm

Oyunlar: Yap-boz, kil, çamur, boyama, hamur gibi

materyallerle yap lan etkinliklerdir.
e)

Gündüz Dü lemeleri:Çocu un kendini çok sevdi i bir kahraman n yerine
koyarak oyun oynamas .

f)

Beyaz Yalan: Çocu un yasaklanm
almamak için

olan bir

eyi yapt

nda ceza

ba vurdu u yaland r. Genellikle 4-5 ya

aras

yayg nd r.Çocuk söyledi i bu yalana kendisi de inan r.
g)

Mizah Dönemi: Toplumda kabul görme amac yla mizah anlama ve
mizah üretme dönemidir. Taklit yapmak, aka yapmak bu gruba girer.

h)

Masal Anlatma: Çocuklar n kendinden küçüklere masal anlatmas d r.
Öncelikle kendi dinledi i masallar anlat rken daha sonra masallar
kendisi üretir.

Yarat c l

geli tirmek için bu dönemde; çocu un tüm sorular uygun biçimde

cevaplanmal , taklit durumu engellenmemelidir.
Okulöncesi Dönem:
Okulöncesi dönem dört ile alt ya aras dönemi kapsar.Bu dönemde ki ilik
yap s
yaratt

olu maktad r. Çocuk ya ad

kültürün sembollerini ö renmi tir.Kendi

hayali ürünlerle ileti im kurdu u gözlenir.

5-6 ya dönemi yarat c l

n geli iminde belki de en kritik ya t r. Çünkü bu

dönemde okula ba layarak otoriteyi ve kurallar tan r. Bu dönemde yarat c l kta
duraklama görülür.
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Bu dönemde yarat c sanatlarla, sözcük oyunlar yla ve yeni deneyimlerle
kendine olan güveni geli tirilmelidir. Çocu un çevresini geli tirmek ve kar la t
uyaran say s n artt rmak yarat c l

n geli tirmenin en iyi yoludur.

Okul Dönemi:
Yedi ile on iki ya aras dönemdir. Bu dönemin ba nda çocuklar, ilkö retimin
birinci s n f na ba lamakta ve art k evdeki kurallar d nda bir kurallar bütünüyle
daha

kar la maktad rlar.

Ders

d ndaki

zamanlarda

da

hayal

güçlerini

kullanmaktad rlar. Özellikle alt -sekiz ya aras dönemde çocuklar n yarat c l klar
okul bask s ndan dolay gerilemektedir.
Sekiz- on ya aras ise yarat c l k aç s ndan ini -ç k larla doludur. 8-10 ya
dönemi, arkada grubunda kendini be endirmek için onlar gibi davranan çocuk,
yarat c yönünü göstermez.
Yedi-dokuz ya
ayr nt larla u ra t

aras çocu unun renk ve estetik kayg s yükseldi i için,
ve dekoratif eyler yapt

görülür.

Dokuz-on iki ya lar nda ise, zihinsel olgunla maya ba l olarak imgelem
gücünde artma görülür.
Bu dönemde yarat c l

geli tirmek için; bol hikaye okumaya özendirilmeli,

bunlardan dersler ç karmalar sa lanmal , basit ritimler üretmeleri desteklenmeli,
bilimsel genellemeleri ke fetmeleri için deneyler yapmalar sa lanmal , ki isel
deneyimlerini ifade edebilmelerine izin verilmelidir.
Ergenlik Dönemi:
On üç-on dokuz ya aras n kapsayan ergenlik döneminde, yeni ilgi alanlar
geli mektedir.
En yo un yarat c ürünlerin sergilendi i dönem 13-14 ya lar aras dönemdir.
Bu dönemden itibaren yarat c l k ya belli düzeyde devam eder ya da dü er. Fakat
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yarat c l

n

en

üst

seviyeye

ula mas nda

bireysel

farkl l klar

gözlenir(Ataman,1993:112).
13-15 ya döneminde ergenli e ula an çocuk, kar
davran lar içine girdi i için bu durum yarat c l
Ergenlerin de geni
arkada l

cinse kendini be endirme

olumsuz yönde etkiler.

bir hayal dünyas vard r. Çocukluktaki hayali oyun

ergenlik döneminde de yarat c l

etkilemektedir. Ara t rmalar, hayal

kurman n ergenlik döneminde en üst noktaya ula t

n , yirmilerde ve otuzlarda

yeti kinlerin bu hayallerini ancak iç dünyalar nda sürdürdüklerini ortaya koymu tur.
Ergenlikte hayal gücü geni lemekte ve bunu yan s ra hayallerin yap s de i erek, bu
hayaller aile kurma, toplumda iyi bir yer edinme iste iyle ilgili olmaktad r.
17-19 ya döneminde üniversiteye giri , meslek seçimi gibi durumlar yarat c l
geriletir.
Ergenli in son döneminde, ergenler üniversite ya ant na girmektedir.Bu
dönemde soyut, mant ksal ve yarat c dü ünme geli im göstermektedir. Bilgisayar
ve internet, ergenin çe itli ve ilk elden bilgiye ula mas n sa layarak dü ünce
zenginli ini artt rmaktad r.
Ergenlik döneminde; ebeveynler ve e itimciler, ergenlerin hayal güçlerini
bilimsel ve edebi üretime yöneltmeli, okullarda ara t rma ve inceleme gerektiren
zihinsel ve fiziksel grup çal malar na kat lmalar sa lanmal , ergenlerin ara t rmac ,
ke ifçi, merakl yanlar ortaya ç kar lmal d r.
1. 8.Yarat'c'l'9'n Geli(tirilmesi
Yap lan baz ara t rmalara göre yarat c l k, büyük ölçüde do u tan gelen
yeteneklere dayal d r. Baz
e ilimleri

vard r.

Bu

ara t rmalara göre de bireyin do u tan getirdi i

e ilimler

geli tirilerek

topluma

yarat c

insanlar

kazand r labilir. E er yarat c l k büyük ölçüde do u tan getirilen özelliklere ba l
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ise, genetik alan nda yap lacak ara t rmalarla, DNA ifrelerinin çözümlenmesi ile,
yarat c insan yeti tirme yol ve yöntemleri belirlenebilir. Ancak bu çal malar uzun
y llar

sürece inden,

günümüzde

geli tirilmesini sa layacak

bireyin

do u tan

getirdi i

e ilimlerinin

etkinlikler yap lmaktad r. Burada da anne-baba ve

e itimcilere büyük görevler dü mektedir. Çocu u iyi tan y p, onun geli mesini
sa lay c , yerinde ve zaman nda, uygun e itim ortam nda uyaranlar vererek onun
yarat c l

n n geli mesine katk da bulunabiliriz.

1. 8. 1. Yarat'c'l'9'n Geli(tirilmesinde Ailenin Etkisi
Çocu un ya am nda ailenin etkisi ve önemi büyüktür. Çocuk dünyaya geldi i
günden itibaren her eyi ailesi içinde ö renir. Yarat c l k do u tan getirilen bir yeti
oldu una göre yarat c l

n geli imi ailede ba layacakt r. E er ailede yarat c l k

desteklenirse yarat c l k geli ecek, desteklenmezse körelecektir. Aile, yarat c l

n

geli imini desteklemek için unlar yapmal d r:
•

Merakl olmay , ara t rma yapmay , denemede bulunmay , hayal
kurmay , soru sormay , deney yapmay destekleyerek,

•

Kendini yarat c olarak ifade etme,yarat c problem çözme, yenilik ve
kriz an nda yap c tepkiler vermeye yönelik ortamlar yaratarak.

•

Çocuklar yeni deneyimlere haz rlayarak bunlarla ba a ç kabilecek
yarat c yollar bulmalar n sa layarak.

•

Yanl

davran lar denetlemeyi amaçlayan cezalar yerine, onlar

üretken davran lara dönü türmeyi te vik ederek.
1. 8. 2. Yarat'c'l'9'n Geli(tirilmesinde Okulun Etkisi
Çocu un ya am nda ikinci önemli etken okuldur. Günümüzde erken ya ta çocuk
e itiminin önemine dair ortaya konan bulgular sebebiyle çocuklar, çok küçük
ya lardan itibaren okul öncesi e itim kurumlar na ba lamaktad rlar. Böylece
çocu un yarat c l k geli imi s ras nda e itim kurumlar n n da etkisi görülür.
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Geleneksel okul, yaln zca do u tan yarat c olan çocuklar n varl

n kabul eder.

Günümüz çocuklar n n gereksinimleri, çocuklar n kendi yeterliliklerinin ve
yetersizliklerinin fark na varma anlam nda bilinç geli tirecek hedeflerin yer ald
yeni bir okul kültürünün olu turulmas gereklidir(Tu rul, 2000:41- 42).
Erden ve Akman’a göre (1996:222), okullar çocuklar n yarat c l

n

köreltmektedir. Bunun sebebi ise okullarda ö renmeler planl ve s ral olmas d r.
Sadece

belirli

problemlerle

kar la nca

neler

yap laca n n

ö retildi i

görü ündedirler.
Okullarda uygulanan e itim programlar s navlara yönelik oldu undan ezbercili i
beraberinde getirir. Ayr ca not kayg s , aile ve çevrenin beklentileri ile kalabal k
s n flar çocu un yarat c l
Yarat c l

n n geli imini engeller.

destekleyen okullarda u özelliklerin bulunmas gerekir:

•

Okul çal anlar olumlu bak aç s na sahiptir.

•

Çocuklara ve di er meslekta lar na sayg l d rlar.

•

Sonuçtaki ürün de il, süreç önemlidir.

•

Çocuklar, farkl çözümler bulmalar için desteklenir.

•

Yap lan etkinliklerde zaman s n rlamas yoktur.

•

Çocuklara kendilerini özgür olarak ifade edebilecekleri ortamlar sa lan r.

•

Çocuklar n yarat c l k süreçlerine hiçbir ekilde müdahale edilmez.

•

Çocuklar yarat c fikirlerini ö retmenleri ve arkada lar ile payla r ve
onlar n desteklerini al rlar.

•

Rekabet ortam yoktur. çsel hedeflerin gerçekle tirilmesi önemlidir.

•

Problem çözme becerilerinin geli tirilmesine önem verilir.

Bu özellikleri temel alan okullarda, çocuklar n do u tan getirdi i yarat c l k
yetisi desteklenerek geli imine katk sa lan r

34

1. 8. 3.Yarat'c'l'9'n Geli(tirilmesinde Ö9retmenin Etkisi
Yarat c l

n geli imde okul ortam önemli olmakla birlikte, okulda bu ortam n

sa lay c s olan ö retmenlerin de yarat c l

n geli iminde etkisi yads namayacak

kadar fazlad r.
Ö retmenin konuya yakla m , özellikle de kendisinin ne kadar yarat c l a aç k
oldu u önemlidir. Çocuklar tan yan, anlayan, ho görülü, özgür olmay ve orjinalli i
destekleyici ö retmenler yarat c l

n geli imine katk da bulunur (O uzkan-

Demirel-Tür, 1999:15-16).
Yarat c l

kolayla t ran ö retmen özellikleri öyledir: ö rencileri birey olarak

kabul eder, ö renciye model olur, ö rencilerine s n f d nda da zaman ay r r,
heyecanl d r, ö rencilerini ödüllendirir, iyi ileti im kurar, ö rencileriyle ilgilidir
(Sungur,1997: 33).
Öztürk’e göre (2004:79),yarat c e itimi destekleyen ö retmenin özellikleri
öyle olmal d r: mesle ini gerçekten seven ve bunu ö rencilerine hissettiren, derste
i ledi i konular hem ö rencide heyecan yarat c hem de onlar n gerçek ya amla
ba lant

kurma becerilerini geli tirici nitelikte haz rlayan, karma k konular

anla l r hale getiren, bilgiyi; dü ünmeyi ve hayal gücünü kullanmay gerektiren
sorular yönelten, ö rencilerin dü üncelerini dinleyen ve onlara de er veren,
ö rencilere motive edici övgüler sunan, yumu ak ve nazik bir tav rla ö renciye
yakla an, olaylara mizahi yönden bakabilme becerisine sahip olan ki idir.
Çocuklar n

yarat c

olabilmelerinde

dü ünce

ve

duygular n

özgürce

aç klayabilmelerine f rsat verilmesi etkili olur. Bu aç dan ö retmen çocu un içtenlik
ve do all

n

k s tlamayan, çocuklara bask

ve endi elerden uzak olarak

dü üncelerini içinden geldi i gibi belirtebilecekleri bir ortam sunan ve böylece
çocuklara kolayl kla duygu ve dü ünce üretme olana
(Gürsoy,2001:99).

veren bireyler olmal d r
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Yarat c l

destekleyen ö retmen özelliklerini u ekilde grupland rabiliriz:

1. Ö rencileri toplumun bir bireyi olarak görür ve kabul eder.Davran lar na
buna göre yön verir.
2. Ö rencileri dü üncelerini, görü lerini özgür olarak aç klamaya özendirir.
3. Ö rencilere tüm yönleriyle model olur ve bunun fark ndad r.
4. Okul d ndaki zamanda da onlara vakit ay r r.
5. Beklentileri yüksektir ve buna ula labilece ine ö rencilerini inand r r
6. stekli ve heyecanl d r.
7. Ö rencilerine kar adaletlidir, e it davran r.
8. Ö rencilerini ödüllendirir.
9. nsanlar aras ileti imi çok iyidir.
10. Ö rencileriyle ilgilidir.
11. Sürekli kendi geli tirir.Çok okur.
12. Ö rencilerinin kendi kendilerine ö renmelerine f rsat verir.
13.Ö rencilerin kendilerine güvenlerini artt r r.
14. Benzersiz olmay (orijinalli i) te vik eder.
15. Farkl görü ve fikirleri önemser.
E itimci yarat c l k konusuna duyarl oldu unda ö rencilerine say s z olanaklar
sunabilir. Ancak özgün olmay sa lay c e itim programlar ve bir olgunun di erine
yol açmas n sa layacak yöntem ve teknikler de yarat c tutum ve davran lar n
geli mesinde oldukça etkili olmaktad r.
1. 9. Yarat'c'l'9' Geli(tirme Yöntem ve Teknikleri
“Beceri”, geli tirilebilen bir özelliktir.Ancak beceri geli tirmenin zaman, çaba
ve sab r istedi i; ayn çabay gösteren iki ki i aras nda mutlaka farl l klar bulunaca
unutulmamal d r.
Becerilerimizi hangi oranda geli tirebilece imiz, bilgi birikimimiz, do u tan
gelen yeteneklerimiz ve içinde bulundu umuz ko ullar gibi birçok faktöre ba l d r.
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Bu nedenle yarat c l

m z geli tirmek için harcayaca m z çaban n süreklilik

göstermesi ve geni kapsaml olmas için bireysel özelliklerimizin ve ko ullar m z n
dikkate al nmas gerekir.
Yarat c l

geli tirmek için kullan lan yöntem ve teknikler her bireyi bir

Picasso,bir Edison

yapmay

amaçlamaz. Ama her bireyin özgün fikirler

üretmesinde, al lm n ötesine gitmesinde itici bir rol oynayaca

üphesizdir.

1. 9. 1. Yarat'c' Ki(ilikleri nceleme
Yarat c l

geli tirmek için en etkili yol yarat c ki ilerin ya amlar n incelemek

ve onlar n kendilerini geli tirmek için neler yapt klar na bakmakt r. Böylece yarat c
birey, kendine örnek alaca

ya amdan etkilenerek kendi ya am n düzenleyecek,

zorluklara katlanacakt r.
1. 9. 2. Bireyin Yarat'c'l'9'n' Destekleyen Bir Ortam Olu(turma
Yarat c l

geli tirmek için bireyin yarat c l

na destek veren ortamlar

olu turmak oldukça önemlidir. Özgür bir ortam sa lanmal d r. Bunun için
çocuklar n

al lmam

cesaretlendirilmeli, yap c

görü lerini

ifade

etmelerine

imkan

tan nmal ,

ve olumlu ele tiri yap lmal d r. Haz r bulunu luk

düzeyine uygun ö retim araç gereçleri üretilmeli ve kullan lmal yani ortam
zenginle tirilmelidir. Baz çal malar için ise özel yerler haz rlanmal , ortam d
dünyaya do ru geni letilmeli, ortam k s tlamas yap lmamal d r. Oturma düzeni,
e yalar n yerleri de i tirilerek, ortam yeniden düzenlenmelidir.
1. 9. 3. Yanal(Lateral) Dü(ünme
Bu model Edward de Bono taraf ndan geli tirilmi tir.Mant a ters dü en
dü ünmeyi cesaretlendirir.Beynin sa

yar küresiyle bilgi i lem gibi, s n r d

dü ünme ve olaya farkl bak aç s geli tirmeyi esas al r (Ülgen,1997:54).
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R za

(2004:296),

alm t r.Yarat c l

yanal

dü ünmeyi

alternatifler

üretme

olarak

ele

n geli mesinin temellerinden birinin alternatifler üretmek

oldu unu, De Bono’nun

da bunu vurgulad

alternatifleri ara t rmak anlam nda kullan ld

n , hatta bazen yarat c l

n

n belirtir.

1. 9. 4. Sosyodramatik Model Kullanma
Torrance’nin geli tirdi i bu modele göre, önce bireyin problemle ilgilenmesi
sa lanmal d r. Sonra onun çevresinde, birey duygular n canl oyun biçiminde
yans tmal d r (Ülgen, 1997:54).
Bireyin yarat c l

n n geli tirilece i bu süreçte; problemle ilgili çat ma ve

sonuçlar geli tirmede rol alan kilit karakterlerin dü ünülmesi sa lanmal , ürüne
dinleyicilerin de kat lmas sa lanmal , çat an dü ünceler belli edilerek çat malar
çözme denemeleri geli tirilmeli, olay çözümleme durumunda ve önemli yerlerde
gerekli durumlarda mutlaka ara verilmelidir.
1. 9. 5. Iraksak Dü(ünme
Iraksak dü ünme bilineni, ö renilmi

olan

ele tirir, gerekirse düzeltir,

olabilecek konusunda dü ünür, belirli olmayan alanlarda dola mak e ilimi gösterir.
Bilinmezler ve tehlikeler onun en büyük ilgi kayna d r ( Samurçay,1983:9).
Iraksak dü ünme sonucu verilen yan tlara tek tek bak ld

nda ‘yarat c ’ olarak

de erlendirilme yetene indedirler. Bu yan tlar belli ölçülerde; ak lc l

, esnekli i ve

özgünlü ü içerme özelli ine sahiptirler. Bu tür dü ünme de i ik çözümlere ula mak
için s çrama tahtas olarak görülebilir(Ar k, 1990:69-70).
Iraksak dü ünme, eskiden ö renilmi olan çözüm yollar n bir kenara b rakarak
yeni ili kiler kurmak, yeni dü ünceler ortaya koymakt r. Birey kar la t

problem

durumlar nda daha önceden denenmi çözüm yolunu de il, kendi dü üncesiyle
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ortaya koydu u çözümü kullanacakt r. Böylelikle birey, kendi yarat c çözümünü
ortaya koyarak yarat c l k yetisini kullanm olur.
1. 9. 6. Dokuz Soru ile Yarat'c'l'k
Yarat c l

geli tirmek için kar la lan konu, durum, problemi farkl bak

aç s yla çözebilmek için a a daki dokuz sorunun sorulmas d r. Bu sorular n ba
harfleri SCAMPER sözcü ünü olu turur (Michalko, Aktaran: Üstünda ,2005:4445).
1. S(Substitute): Kelimenin anlam yerine geçme , yerini almad r.Ju biçimde
sorabiliriz:Hali haz rda kullan lmakta olan nelerin yerini alacak?
2. C( Combine): Kelime anlam

birle tirmek, kar t rmakt r.Ju

ekilde

sorabiliriz: Hangi fikirleri, dü ünceleri, görü leri, parçalar birle tirecektir?
3. A (Adapt): Kelime anlam uyarlamakt r. Ju ekilde sorabiliriz: Ba ka neler
yeni duruma uyarlan p adapte edilebilir?
4. M (Modify) : Kelime anlam de i iklik yapmakt r. Ju ekilde sorabiliriz:
Nelerinde (rengi, sesi, tad , ekli…vb.)de i iklik yap labilir?
5. M (Magnify-Add): Kelime anlam

büyütmek, eklemektir. Ju

ekilde

sorabiliriz: Neleri büyütülebilir?Nerelerine ekleme yapabiliriz?
6. P (Put the Other Uses): Ba ka kullan mlar anlam na gelir. Ju ekilde
sorabiliriz: Nelerin yerine kullan labilir? Kullan m amac d nda ba ka nas l
kullan labilir?
7. E (Eliminate): Ay rmak, elemek anlam ndad r. Ju ekilde sorabiliriz:Buraya
kadar tasarlananlardan neleri eleyebiliriz?Neler at labilir?
8. R (Rearrenge): Kelime anlam yeniden düzeltmektir. Ju ekilde sorabiliriz:
Yeniden düzenlenebilir mi?
9. R (Reverse): Yer de i tirmek anlam na gelir. Ju ekilde sorabiliriz: Yeri
de i tirilebilir mi?(öne, arkaya, sa a, sola, içe, d a…vb.)
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1. 9. 7. Aç'k Uçlu ve Yan't' Belli Olmayan Sorular Sormak
Gündelik ya amda kar la lanlardan farkl sorular sormak, cevab n istendi i
ki ide dü ünce gücünü zorlar. Bu tip sorulara cevap verebilmek imgesel dü ünmeyi
ve yarat c l

gerekli k lar.

Örne in:
Kediler miyavlamak yerine havlasalard ne olurdu?
Arabalar hiç eskimeseler ne olurdu?
Dünyadaki bütün insanlar ayn boyda olsayd ne olurdu?
Gökyüzündeki bulutlar pembe renkli olsayd ne olurdu? vb.
1. 9. 8. Beynin Sa9 Ve Sol Yar' Kürelerini Birlikte Kullanma
nsan beyni on iki milyar sinir hücresinden olu maktad r. nsan dü ündü ünde
beyninde yüz bin civar nda kimyasal tepki olu maktad r. Oysa, insano lu beyninin
sadece %7’sini kullanabilmektedir ( zgören,1999:44).
nsan beyni sa

ve sol olarak

iki yar küreden olu maktad r. Yap lan

ara t rmalara göre bu iki yar kürenin kendilerine özgü dü ünme biçimleri vard r
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ekil 3
Beynin Sa9 ve Sol Kürelerinin (levleri

Sa yar küre duygusal ve yarat c , sol yar küre planl ve ayr nt c d r. Böylelikle
zeka düzeyi (IQ) ile duygusal zekay (EQ) birlikte ele alarak, beynin sol ve sa yar
küresini birlikte kullanma ile üretkenlik yarat c l
görülebilir ( zgören, 1999: 44-48).

geli tirmek için bir yol olarak
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E itim sürecinde bireyleri belli bir e itime zorlamak, onlar n yeteneklerinin e it
biçimde geli mesini engellemektedir. Sözgelimi, matematik derslerinin yo un
olmas sadece sol beynin geli mesini sa larken, bu durum yetenekleri beynin sa
küresinde yo unla an çocuklar olumsuz etkilemektedir (Kale,1994:5-6).
Üstünda ’ n Zachary’den aktad
geli tirilmesine a rl k verilerek, sa

na göre (2005:18), sol yar

kürenin

yar küreyi görmezden gelme sonucu bir

s n ftaki ortalama k rk ki iden yaln zca üçünde yarat c l k gözlenebilir.
Beynin bu özelli i dikkate al narak, her iki kürenin zihinsel potansiyellerini
geli tirici, aralar nda denge ve e itlik sa layan e itim programlar haz rlanmal d r.
1. 9. 9. Yarat'c' Yat'r'm Teorisi
Saban’a göre (2004:121-122), yarat c insanlar iyi bir yat r mc gibidirler.
Yarat c insanlar genellikle ba kalar taraf ndan de erli görülmeyen veya bazen
acayip, tuhaf, faydas z ya da aptalca olarak nitelendirilebilen fikirler üretirler. Daha
sonra, bu ki iler ortaya att klar bütün bu fikirlerin de erli oldu u hakk nda di er
insanlar ikna etmeye çal rlar.
Yarat c dü ünme, çal ma, üretme süreçlerinde bireyde sentez yetene inin,
analitik yetene in ve pratik yetene in bulunmas ; bu yetenekler aras nda bir
dengenin olu turulmas gerekir.
Sternberg ve Williams’a göre (Aktaran: Saban, 2004:123), ö rencilerin
yarat c l

n n geli tirilmesinde kullan labilecek ö retim teknikleri Tablo 2’de

verilmi tir.
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Tablo 2 Yarat'c'l'9' Geli(tirmenin 25 Yolu
1.Yarat c bir rol modeli olmak
Ön- gerekler

2.Kendine güveni in a etmek
3.Varsay mlar sorgulamak

Temel Teknikler

4.Problemleri yeniden tan mlamak
5.Fikir üretimini cesaretlendirmek
6.Disiplinleraras bir yakla m izlemek
7.Yarat c fikir /ürün için yeterli zaman
tan mak
8.Yarat c l de erlendirmek

Ö retim Tipleri

9.Yarat c fikirleri ve ürünleri takdir
etmek
10.Mant kl riskleri cesaretlendirmek
11.Belirsizli e kar toleransl olmak

Engellerden Sak nmak

12.Hatalara izin vermek
13.Engelleri tan mlamak ve a mak
14.Kendinden sorumlu olmay ö retmek

Karma k Tekniklerin e Ko ulmas

15.Kendini kontrol etmeyi ö retmek
16.Büyük ödülü veya k vanc ertelemek

Rol Modellerini Kullanmak

17.Yarat c
insanlar n profillerinden
yararlanmak
18. birli ine
dayal
yarat c l
geli tirmek
19.Ba kalar n n görü aç lar n hayal
etmek
20.Çevresel uyumun fark na varmak
21.Heyecan yakalamak

Yarat c Çevreyi Ara t rmak

22.Güdüleyici çevreleri ara t rmak
23.Güçlü yanlar n i e ko ulmas

Uzun Dönem Perspektifini Korumak

24.Yarat c bir birey olarak geli mek ve
ilerlemek
25.Ba kalar na da yarat c olmay ö retmek
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1. 9. 10. Bal'k K'lç'9'
Kauri shakawa, taraf ndan geli tirilen bu teknik daha çok örgütsel problem
çözümlerinde kullan lmaktad r (Erginer,2000:52).
Daha çok sebep-sonuç ili kileri kurma amac yla kullan l r. Bu yöntemde
problem durumu belirlenerek çizilen bal

n gövde bölümüne yaz l r. Bal

n k lç k

bölümlerine ise sorun için önerilen çözümler yaz l r.
1. 9. 11. Ba(ka Kullan'(lar Arama
Bir nesnenin al lm

olan i levlerine yenilerini ekleme yani onu geli tirme ya

da tamamen ba ka bir alanda ba ka bir amaca yönelik olarak kullan mlar n
aramad r. Ya am m zdaki bir çok nesne bu yolla geli tirilmekte yeni ihtiyaçlar m za
cevap vermektedir.
Örne in; kol saatini ele alal m. Bu tekni e göre önce kol saatinin i levleri
belirlenir (Bunlar; zaman göstermesi, aksesuar olarak güzel görüntü sa lamas …vb.
dir.). Sonra bir kol saatinde ba ka hangi i levlerinin bulunmas n n iyi olaca
dü ünülür ( telefon görevi görmesi, kredi kart görevi görmesi, silah görevi
görmesi…vb.).Böylece farkl kullan mlar geli tirilir.
1. 9. 12. Nitelik S'ralamas'
Bu teknikte bir nesnenin niteliklerinin s ralanmas istenmektedir. Ö renciler bu
s ralamay yaparken ya o nesnenin kalitesini artt rma yönünde ya da o nesneden
esinlenerek ba ka bir ürünü ortaya ç karmaya çal rlar (Özden,1998:128-129).
Nitelik s ralamada bir problemin ya da nesnenin temel özellikleri bir sütun
halinde yaz l r. kinci sütuna her özelli e ili kin geli tirici dü ünceler yaz l r.Bu
s rada yeni olu um do ar ve yarat c l k gerçekle ir.
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1. 9. 13. Sinektik
Birbirleriyle alakas z parçalar bir araya getirme anlam n ta yan bu teknik
Gordon (1961) taraf ndan yarat c

bireylerin fark nda olmadan, bilinçsizce

kulland klar yöntemlerin ara t r lmas ile ortaya ç kar lm t r (Özden,1998:129).
Temeli analojiye dayan r.Sinekti in üç yöntemi vard r. Bunlar yarat c l k
e itiminde s kl kla kullan l lar.
Do rudan

Analoji:

Do adaki

incelenerek, benzer ekillerde insanl

canl lar n

sorunlar n

nas l

çözdü ünün

n sorunlar n n çözümlenmesidir. Örne in;

Jeotermal gayzerlerin a r cisimleri hareket ettirmek için kullan lmas bu ekilde bir
inceleme sonucu ortaya ç km t r.
Ki isel Analoji: Bu yöntemde ö rencilerden kendini bir e ya ya da bir ba ka
canl n n yerine koymas istenir. Böylece yarat c l k gücü ortaya ç kar.
Fantezik Analoji: Gelecekte olmas hayal edilen, istenilenlerin listelenmesine
dayan r.Amaç hayal gücünü ve imgeleme gücünü att rmakt r. Günümüzdeki birçok
bulu geçmi zamanlar n hayalleri ve fantezileridir.
1. 9. 14. mgeleme
mgeleme, zihinde bir fikir ya da resim yaratma yetene i olarak tan mlan r.
Yarat c imgelemede, gerçekle tirilmesi istenilenin aç k ve net bir görüntüsünün
zihinde yarat lmas için dü gücü kullan l r. Birey zihninde imgesini olu turdu u
olguyu gerçekle tirinceye kadar odaklanmas n sürdürür. Böylece her imgelem
sahibinin zihninde görsel bir ekle dönü üp sonra da fiziksel varl k haline getirilir.
Einstein’ n “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” sözü imgelemenin insanl k
tarihine katk lar n çok güzel bir ekilde özetlemektedir (Özden,1998:125).
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1. 9. 15. Beyin F'rt'nas'
Beyin f rt nas hiçbir yarg laman n olmad

ortamlarda yarat c ve orijinal

fikirlerin do mas na yard mc olur. Beyin f rt nas n n esas belirli durum ve
seçenekleri ortaya koymakt r (Özden,1998:127).
Beyin f rt nas yap l rken u kurallara uymak gerekir:
1. Ele tiri yap lmaz.
2.Üretilen fikirlerin acayip olmas ndan çekinilmez. Bu dü ünceler te vik edilir.
3.Çok say da fikir üretilir.
4. Ortaya at lan fikirlerin birle tirilip geli tirilmesi amaçlan r.
1. 9. 16. Zihin Haritas'
Tony Buzan taraf ndan ortaya konan bu teknik, seçilen bir konu hakk nda
olu turulan anahtar kavramlar ile ilgili zihinsel bir çal mad r (Öztürk,2004:82).
Bu teknikte sorun belirlenerek bir ka d n ortas na yaz l p yuvarlak içine al n r.
Bununla ilgili olan akla gelen olaylar ve olgular oklar ç kar larak yaz l r.Yaz lanlara
daha sonra geri dönülüp irdeleme yap ld

nda yeni fikirler geli tirilir.

Burada sadece yeni fikirler meydana getirmekle kal nmaz ayn zamanda
ö rencinin sezgisel kapasitesi de geli mektedir (Erginer,2000: 65).
1. 9. 17. Ça9r'('m
ki obje veya fikir aras nda zihinsel ba lant kurulmas d r. Bu teknikte yak nl k,
benzerlik ve kar tl k olmak üzere üç temel kural bulunmaktad r (Öztürk,2004:83).
Ça r m serbest ve kurall olmak üzere ikiye ayr l r. Serbest ça r mda,
belirlenen

sorunla ilgili hat rlananlar n tümü yaz l r. Kurall ça r mda ise,

hat rlananlar birbiriyle ili kili olmak durumundad r.
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1. 9. 18. Meydan Okuma
nsanlar problemlerle kar kar ya kalmad kça tembellik e ilimi gösterirler. Bu
sebeple insano lu beyin hücrelerinin büyük bir bölümünü kullanmamaktad r.
Meydan okuma insanlar sürekli bir u ra durumunda tutmaktad r (R za,2004:288).
Bu tekni e göre insanlar kendilerine meydan okuyarak ba ar s z olacaklar
durumlar yaratmal d rlar. Ba ar s zl k durumu da ki ide hayal k r kl
açmaktad r. Hayal k r kl

ve rahats zl k, yarat c l

na yol

n aktif hale gelmesini sa lar.

Ö rencilere yarat c l klar n geli tirmek için aç k uçlu problemler verilmelidir.
Bunun yan nda çözümü henüz bulunamam

problemlerin verilmesi de yarat c

sonuçlar n ortaya ç kmas na neden olur.
1. 9. 19. Ters Çevirme
Bir eye önce normal veya al lm

yönden bak lmakta daha sonra da bak

tersine çevrilmektedir. Tersine çevrilen problemde olumlu ifadeler olumsuzla yer
de i tirmektedir. Baz eylerin ne oldu unu de il ne olmad

n belirlemek için çaba

harcan r. Ba kalar n n neleri yapamad klar belirlenir(R za,2004:305).
Bu teknikte her ey tersine çevrildi i için olay, nesne, dü ünce ve yöntemlere
ters dü enler ele al n r.Böylece farkl dü ünceler do ar.
1. 9. 20. Yarat'c' Duraklamalar Yapma
Ba kalar n n ilgilenmedi i sadece bak p geçti i, üzerinde hiç durup dü ünmedi i
i , olgu ve olaylara önem vermek, zaman ay rmak beyni onunla me gul etmek bir
süre dü ünmektir. Yarat c duraklama, bir eyi dü ünürken, bir kitab okurken, bir
kimseyi dinlerken bir duraklamad r (R za,2004:305).
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Yarat c

duraklama

tekni inde

duraklamalar

uzun

süreli

olmaz.

Her

duraklamada yarat c sonuç ç kmayabilir. Beyin zorlanmamal d r. Çünkü zorlamalar
s k c olmakta ve duraklamalar istenmez hale gelmektedir. Yarat c duraklamalar
yarat c l k için birer çaba niteli i ta rlar.
1. 9. 21. Yarat'c' Kaslar' Esnetmek
nsan vücudundaki kaslar gibi, yarat c l k

kaslar

da esnetilmeli ve

çal t r lmal d r. Ancak; vücut kaslar a r çal ma ile yarat c l k kaslar ise e lence
ile beslenir (Üstünda ,2005:49).
Yarat c l k kaslar n esnetmek için daha çok e lenceye dayal çal malar olan;
yaz nsal

etkinlikler,

sanatsal

boyutlu

çal malar,

resim

ve

foto raf

etkinlikleri,yeniden düzenleme çal malar , sesli yazma, rol yapma etkinlikleri
yap labilir.
Bu tip çal malar, bireyleri gev eterek, stresi azaltacak ve yarat c dü üncelerin
verimli ekilde ortaya ç kmas na yard mc olacakt r.
1. 10. Yarat'c'l'k E9itimi
Kimi insanlar do u tan yarat c l k ve üstün zeka özelliklerini bir arada ta rlar.
Bu tip insanlar n yarat c l k potansiyeli, motivasyon ve zeka ile harekete
geçirilebildi inde dünyay daha iyi hale getirebilecek katk larda bulunurlar. Ancak
hiçbir e itim program s radan bir insan “dahi” olarak yeti tiremez. Ama genetik
s n rl l klar içerisinde herkesin yarat c l k potansiyeli geli tirilebilir.
Temel insan haklar ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayat ndaki etkileri
dü ünüldü ünde her seviyedeki e itim kurumunun ö rencilerdeki

yarat c

potansiyeli ortaya ç karmaya ve geli tirmeye yönelik programlar haz rlamas bir
gereklilik olmaktan öteye bir zorunluluktur (Özden,1997:119).
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E itim kurumlar , bireylerdeki yarat c l k potansiyelini köreltmek yerine
geli tirmeye çal mal d r.
E itim ortam n n bireyin kendini rahatça ifade edebilece i ve ö rencinin
problemin fark na varmas , anlamas , denenceler olu turmas na olanak tan yacak
biçimde düzenlenmesi yarat c tutum ve davran lar n ortaya ç kmas n kolayla t r r.
Yarat c e itimin, yarat c l k e itiminden fark ; birincisi
ö retmenlere,e itimcilere ve velilere hitap ederken, ikincisi ö rencilere
veya ö renenlere hitap etmektedir. Birincisi; ö retimi, ikincisi ise
ö renmeyi vurgulamaktad r. Birincisi model üzerinde dururken, ikincisi
ise ö renci ve ö renenin e itim ve ö retimini ele almaktad r. Böylece
model yarat c l k e itiminin bir parças n olu tururken bununla
yetinilmez ve daha ileri bir a amay olu turan uygulama a amas na
geçirilmektedir. Özet olarak; yarat c e itim, yarat c l k e itiminin bir
parças d r denilebilmektedir (R za,2006:26).
Torrance’nin yarat c e itimle ilgili olarak belirledi i ilkeler öyledir:
1.Yarat c dü ünceye önem verme.
2.S n fta yarat c iklim ve ortam olu turma
3.Basmakal p(s radan) çal malardan kaç nma.
4.Özgün nesnelere, dü üncelere özendirme.
5.Yarat c süreç konusunda bilgi verme.
6.Dü ünceleri geçerlilik s namas ndan geçirme.
7.Yeni görü leri ho görü ile kar lama.
8.Jaheserlere kar olu an a r sayg ve korkuyu giderme.
9.Ö rencinin kendi iste iyle ba latt çal malar destekleme.
10.Tedirgin edecek durum yaratma.
11.Yarat c dü ünme gereksinimi olu turma.
12.Yarat c l k s ras nda etkin ve sakin dönem sa lama.
13.Yarat c dü ünce ve eylemleri özgürce aç klamak için ortam
olu turma.
14.Çocuklar n ilgi alanlar n geni letme (Güleryüz,2001:188194).
Özden’in Davis ve Rimm’den aktard

na göre (Özden,1997:120), yarat c l k

e itiminin yedi temel amac vard r:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yarat c l k bilinci ve yarat c tutumlar n n geli tirilmesi.
Yarat c l k konusunda bilgilendirmek.
Yarat c ö retim etkinlikleri uygulamak
Yarat c sorun çözme yetene ini geli tirmek.
Yarat c ki ilik özelliklerini güçlendirmek.
Yarat c dü ünme tekniklerini ö retmek.
Yarat c yetenekleri geli tirecek al t rmalara yer vermek.
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Yarat c l
yarat c l

n

geli tirilmesi

için

verilecek

e itimde,

ö rencinin

kendi

n n bilincinde olmas oldukça önemlidir. Bu sebeple çocuk küçük

ya lardan itibaren yarat c olmaya önem vermeyi, görü lerini aç kça ifade etmeyi,
ele tiriye aç k olmay , hata yapmaktan korkmamay , risk alabilmeyi, özgün
olabilmeyi ö renerek büyümelidir.
Çocuklar tek ba lar na kald klar nda yarat c d rlar. Ancak yarat c l k düzeyleri
çok yüksek olan bireyler, toplumda s ra d

olmamak, anti sosyal konuma

dü memek için küçük ya lardan itibaren yarat c l k yönlerini bast rmaya ve
kullanmamay ö renirler. Oysa ki bu yanl bir ö renmedir.
Yarat c l

önemseyen e itim programlar , yarat c ki iliklerin medeniyetin

geli imindeki büyük katk lar n , teknolojinin ve bilimin geli imindeki üstün
ba ar lar n

vurgulayarak

ö rencilerde yarat c l k bilincinin olu mas n

ve

yarat c l a de er vermelerini sa layabilir.
Özden’in Davis ve Bull’dan aktard

na göre (Özden,1997:120), yarat c l k

bilincinin yerle mesinin ve yarat c tutumlar n kazan lmas n n, yarat c l k e itiminin
% 90’ n olu turdu u ifade edilmektedir.
Yarat c l

n gerçekle ebilmesi için yarat c l

n özendirildi i ve ödüllendirildi i

ortamlar haz rlanmal d r. Yarat c dü ünce ve davran lara peki tireç verilmesi
onlar n kal c l
Ö retmen,
yarat c l klar n

nda büyük rol oynar.
yarat c l k

konusunda

destekleyecek

duyarl

ortamlar

oldu u

sürece

haz rlayacakt r.

ö rencilerinin

Yarat c

e itimde

ö retmenin tutum ve davran lar öyle olmal d r:
1.Yarat c l k

düzeyi

yüksek

ö rencilere,

kendi

yarat c l k

düzeylerini

anlamalar nda, farkl l klar n kabul etmelerinde yard mc olmak. Farkl dü ünmenin,
özgün olman n kötü olmad
anlamalar na yard mc olmak.

n , tam tersine insan n ufkunu geni letti ini
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2.Ö rencilerin kendilerine olan güvenlerini artt rmak, özgün olmay te vik
etmek.
3.Ba ar s z olmaktan korkmamay , zorluklar kar s nda vazgeçmemeyi,stresle
ba a ç kmay ö retmek.
4.Ele tirilerinde yap c olmak, üretilenlerin geli tirilebilecek yanlar na vurgu
yapmak.
5.Korkutucu ve tehditkar olmamak.
6.Farkl görü ve dü ünceleri önemsemek.
7.Ö rencilerin uç noktalardaki dü üncelerini dinleyerek gereken özeni
göstermek.
8.Ö rencilerin hata yapmalar na izin vermek. Hatalar kar s nda yeniden
denemelerini sa lamak.
9.Otorite figürü olmamak.
10.Ö rencilerin kendilerini sürekli geli tirmelerine destek olmak.
Kazu ve Kenç’in (2002:19-23), ö retmenlerin mesleki deneyimlerinin yarat c l k
e itimine etkisi üzerine yapt klar
ö retmenlerin

yarat c

ki ilik

ara t rmada; yarat c l k e itimi aç s ndan
özelliklerine

sahip

olmalar n n,

mesleki

deneyimlerinin süresinden çok daha fazla önemli oldu u ortaya ç km t r.Bu
ara t rmaya göre, ö retmenlerin sadece yarat c l
uygulamas

yeterli

de ildir.

Yarat c

e itim

geli tiren teknikleri bilip
için

ö retmenlerin

dü üncelerine de ihtiyaç vard r. Çünkü yarat c ö rencilerle ve birçok

yarat c
e itsel

51

sorunla kar la acak olan ö retmenlerin, bu sorunlara yarat c çözümler bulmalar
güç olacakt r.
R za’ya göre (2006:26-27) yarat c l k e itimi; genel yarat c l k e itimi, özel
yarat c l k e itimi olarak ikiye ayr l r.
Genel yarat c l k e itimi, genellikle e itim ve ö retimin her a amas nda
ö rencilere uzman ki iler taraf ndan bir derstir. Bu dersin bir saati kuramsal, bir
saati de uygulamal olarak i lenir.
De Bono’dan R za’n n aktard

na göre (2006:26), yarat c dü ünme becerileri

do rudan ve ba ms z olarak ö retilmesi gerekti i vurgulanm t r. Çünkü yarat c
dü ünme becerilerini hiç ö renmemi zeki bir ki i, bu becerileri ö renmi olan daha
az zeki bir ki iden, daha dü ük düzeyde yarat c olabildi i belirtilmi tir.
Özel yarat c l k e itimi ise, yarat c l k e itiminin, bilim, edebiyat, matematik,
güzel sanatlar ve di er alanlardaki derslerde yarat c l k e itimi alm

ders

ö retmenlerince uygulanmas d r.
Yarat c okulda programlar; akademik, sanatsal, mesleki ya da teknik
programlar ile insan ili kileri ve özel yetenek alanlar n donatan
zenginlikte olmal d r. Ayn zamanda yarat c okulun program unlar
içermelidir:
1.Yarat c ve üretken dü ünce
2.Uygulama ve di er alanlarla ortakl k
3.Kavram ö renme ve genelleme yapma
4.Karma k dü ünme ve geleneksel ö renme deneyimlerinin bir arada
kullan m .
5.Ö renilen bilgilerin kendi içinde ba l l k göstermesi.
6.Ele tirel de erlendirme.
7.Sorun bulma ve sorun çözme.
8.Denencelerle dü ünebilme.
9.Ara t rma projeleri ve s n f projeleri üretebilme.
10.Ba ms z ö renme becerilerini geli tirme(Sungur,2001:51).
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1. 11.Yazma Becerisi
“Yazmak;

duyduklar m z

dü ündüklerimizi,

tasarlad klar m z ,

görüp

ya ad klar m z yaz ile anlatmakt r. Konu ma gibi, ba kalar yla ileti im kurman n,
kendimizi anlatman n bir yoludur.”(Sever,2000:21)
Yazma beyinde yap land r lm bilgilerin yaz ya dökülmesi i lemidir.
Bunun için ö rencilerin dinledikleriyle okuduklar n iyi anlamalar ve
beyinde yap land rmalar gerekmektedir. Yazma sürecine, beyinde
yap land r lm bilgilerin gözden geçirilmesiyle ba lanmaktad r. Yaz n n
amac , yöntemi, konusu ve s n rlar belirlenerek yaz lacak bilgiler
seçilmektedir. Seçilen bilgiler çe itli zihinsel i lemlerden geçirilerek
yaz lmaktad r. Bilgilerin do ru olarak yaz lmas , dü ünme ve zihinsel
becerilerin geli imiyle de ili kilidir.(Talim Terbiye Kurumu Ba kanl ,
2005:21)
Yaz l anlat m; bir dil ö renimi ve ö retimi de il, yaz lan dilin dünyas nda
sistemli dü ünme yöntemi kazanma becerisi olarak de erlendirilir. ‘Yazma’,
Türkçe’yi geli tirme, güçlendirme, daha iyi ö renme ve ö retme de il, Türkçe
dü ünülen her eyi do ru, anla l r, etkili ve sistemli bir biçimde aktarma alan d r.
Dili kullanman n en iyi yolu yaz l anlat md r. Yazmak duygular , dü ünceleri,
tasar lar yaz ile anlatmakt r. Sözlü anlat m gibi yaz l anlat m da insan n kendini
anlatmas n n, ileti im kurmas n n bir yoludur. Dili kal c k lan yaz l anlat m n en
önemli özelli i, geni kitlelere ve gelecek nesillere ula abilecek olu udur (Erkul,
2004; 73).
Yaz n n kal c ve aktar c olusu, toplumsal aç dan yaz ya çok önemli üstünlükler
sa lar. Toplumun ya amsal, kültürel, sanatsal tüm varl
k lan yaz d r. “Sözün, tak l kald

n ta yan dili, sözü kal c

zaman ve uzam engelini en bastan a m t r. Var

olusunun nedeni de budur: Sözü kal c ve aktar l r k lmak (Özkök,1982:67-71).
Yaz l

anlat m,

ö rencinin

gördüklerini,

dü ündüklerini,

duyduklar n ,

ya ad klar n ve bildiklerini; yaz m(imla) ve dilbilgisi kurallar na uygun olarak aç k ve
do ru bir biçimde yaz l olarak anlatmas d r (Tek k,1994; 26).
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“Yazma; duygu, dü ünce, istek ve hayallerin yaz l i aretlerle iletilmesidir.Alg sal
ve psiko-motor yanlar yüksek düzeyde olan bir beceridir. Genellikle yazman n
konu maya göre daha zor oldu u dü ünülür, yaz yazmaktan çekinilir”(Nas,2001;45).
Dili en iyi kullanman n yolu yaz l anlat md r. Buna göre yaz l
anlat m, her tür olay, dü ünce , durum ve duygular , dili en güzel ekilde
kullanarak, belirli bir plan dahilinde ba kalar na ve yar nlara ula t rmaya
böylelikle kal c l sa lamaya imkan veren bir araç olarak tan mlanabilir.
Bu özelli inden dolay yaz ; insano lunun en önemli bulu lar ndan biri
olarak kabul edilir.(Akta ve di .,2003;61)
Dü üncenin yaz ya dönü mesi, dü ünceyi kar layacak sözcüklerin yan yana
gelmesi bunu iletecek bir biçimde düzenlenmesiyle ba layan bir süreçtir. Bu sebeple
öncelikle düzenli dü ünme al kanl

kazand rmas bak m ndan önem ta r. Yazma,

bir dil becerisi olman n yan nda;bir araya getirme, planlama, dönü türme, gözden
geçirme gibi bili sel kontrol gerektiren ad mlar içeren ve üst düzey dü ünmeyi
sa layan bir etkinliktir. Yazma süreci çok say da karma k duruma dayal bir karar
verme sürecidir.
Türkçe ö retiminin önemli bir alan n olu turan yazma, bilgiden daha çok
beceri gerektirir.Bu beceriler uygulama ile kazan l r. Duygu, dü ünce ve hayallerin
aç k ve anla l r olarak yaz labilmesi çe itli zihinsel becerilerin varl
Ö renciler bu beceriler yoluyla

n gerektirir.

dü üncelerini s ralamay , düzenlemeyi, yaz

amac n belirlemeyi ve kurallar uygulamay ö renirler. Yazma becerisi özellikle
okuma

becerisiyle

do rudan

ili kilidir.

Ö rencilerin

yazma

becerilerini

geli tirmeleri sürekli okumalar na, yazmalar na, yazd klar n incelemelerine ve
be endikleri anlat mlar bularak kullanmalar na ba l d r (TTKB,2005:21).
Dilbilime dayal olarak edinilen yazma becerisi, dilin ifade edilmesi olarak
görülebilir. Son y llarda yazma süreci artan bir biçimde motivasyon, kendini ifade
etme ve bili sel geli im süreçleriyle ili kilendirilmektedir. Kapsaml bir yazma
e itimi, bir çok amac n gerçekle tirilmesine dönük mükemmel bir araçt r.
Ö rencilerin yazma arac l

yla kendisini ifade etme becerisine sahip olmalar
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onlar n dil ve bili sel geli imlerine ili kin önemli katk lar sa lamaktad r
(Glover,1990;186).
Yazma, bilginin toplanmas , bilgini edinilmesi ve bilginin ifade edilmesi ile ilgili
süreçlerin bütününden olu ur (Carter, Joyse, Kravits,2002; 246-249).
Ayn zamanda yazma bir dü ünme arac d r. Çünkü yazma yoluyla ö rencilere
kendi dü üncelerinin kontrolünü kazanmalar nda bir yol sa lan r. Ö renciler
dünyay ve kendi alg lar n yazarak biçimlendirirler.
Duygu ve dü üncelerini yaz l olarak anlatacak olan ki inin u becerilere sahip
olmas gerekir:
1.Sözcük düzeyinde:
a.Amaca uygun sözcü ü seçebilmeli,
b.seçilen sözcü ü yerli yerinde kullanabilmeli.
2.Cümle düzeyinde:
a.Dilin i leyi düzenine uygun(anlaml ve kurall ) cümle kurabilmeli.
b.Cümleleri de i ik amaçlara uygun biçimlere sokabilmeli.
3.Paragraf düzeyinde:
a.Cümleleri bir dü ünceyi iletecek düzene sokarak aralar ndaki dil ve
dü ünce ba lant s n kurabilmeli.
b.Paragrafta, dü ünceyi geli tirici düzenlemeler yapabilmeli.
(Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi,1982:25)
Yazma sürecini de kapsayan ve bir ileti im birimi olan metin üretme
evreleri öyledir:
1.Amac n belirlenmesi
2.Söylem tasar m
3.Dü ünceleri olu turma
4.Kavram a lar n kurma
5.Dilsel gösterenleri seçme
6.Metin düzeyinde dilsel kodlamaya geçi
7.Yazma/seslenme (Keçik ve Uzun,2001:23)
p iro lu (2006; 27,30)’na göre yazman n a amalar n saptayabilmek için
yazman n beyinde nas l gerçekle ti ini bilmek gerekir.
Ne var ki sa ve sol beyin, duygu ve dü ünsellik birbirinden
ayr lmazbir bütünü olu turarak yo un bir iç içelik içinde geli ir. Yazma
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süreci içinde bulundu umuz a amaya göre kimi kez sa beyin(imgelem
gücü, ça r msal dü ünme), kimi kez sol beyin (çözümleyici dü ünme)
ön plana geçebilir, kimi kez de her ikisi de ayn oranda birbiriyle
kayna arak bütünle ir.
p iro lu (2006; 27,30)’na göre yazma etkinli inin be a amas vard r. Bunlar:
•

Ön Haz rl k A amas : Yazma çal malar na ba lang çta en önemli olan,
yaz lan konu ya da alana uygun ça r mlar n harekete geçirilmesidir.
Bunun için beyin f rt nas yöntemi kullan larak ça r mlar not al n r.

•

Haz rl k A amas : Bu a amada beyin f rt nas yöntemiyle biriktirilen
ça r mlardan gereksiz olanlar elenir, eksikler tamamlan r. Amaç
belirlenir. Neler yaz lmak istendi i, eldeki malzemelerin neler oldu u ne
ekilde kullan laca

•

belirlenir.

Tasar m Haz rlama: Ön haz rl k ve haz rl k a amalar nda toplananlar
dizgisel bir bütünlük içinde seçilip ay klanarak s ralamaya konulur.Yani
bir düzenleme yap larak kurgu olu turulur.

•

Yazma Süreci: Bu süreçte ça r msal ve çözümleyici dü ünme iç içe
geli ir.Kimi yazarlar önceden yazd

tasar ma ba l kal rken, kimileri

bundan koparlar. En önemli ve en uzun süreçtir. Adeta bir yo urma ve
biçimlendirme a amas d r.
•

Öz Denetim: Yazma sürecinin bitiminden sonra devreye giren bu a amada
yaz lanlar yeniden gözden geçirilerek de erlendirilir.

Yazman n bili sel, duyu sal ve devini sel olmak üzere üç boyutu vard r.Bunlar
öyledir:( Köksal,2001;7)
1.Bili sel Boyut: Edinilen bilgilerin, duyumlar n, görülenlerin ve okunanlar n
s raya konarak zihinsel i lemlerden geçirilmesi ve yorumlanmas d r.
2.Duyu sal Boyut: Anlat m n yal nl
okunakl l

, ak c l

, çekicili i ve yaz n n

d r.

3.Devini sel Boyut: Yazma araçlar n kullanma ve yazmadaki kas hareketlerinin
e güdümüdür.
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Anlat ma özen göstermek, tam ve do ru bildirmek, biçim ve düzede yanl
yapmamak gibi zorunluluklar yaz ya, konu maya göre daha güç bir beceri niteli i
kazand r r (Gö ü , 1978:236).
Demirel’e göre (2003:56), yazma becerisi dört temel dil becerisini son
halkas d r. Yazma becerisi mekanik bir süreçten çok, ele tirel bir dü ünme sürecidir.
Yazma süreci oldukça karma k bir eylemdir. Özellikle son y llarda “Nas l
yaz yoruz?” sorusuna cevap aramak amac yla bir çok ara t rma yap lm t r. Yazma
sürecini aç klayacak bilgiler Flower ve Hayes’in ara t rmalar nda kulland klar daha
sonra da benzeri ara t rmalarda s kl kla kullan lan “Sesli Dü ünme Modeli”nin
kullan lmas yla sa lanm t r. Bu modelin kullan m s ras nda bireylerin yazarken ne
dü ündü ünü bilmek için sesli konu turma yakla m izlenmektedir. Böylece yazma
sürecindeki örtük kalan a amalarda neler oldu u anla lmaktad r.
Ö rencilerin duygu, dü ünce ve isteklerini yaz l olarak ifade edebilmeleri için
Jekil 4’te görülen yazma becerisinin temel ögeleri dikkate al narak yazma
çal malar yap lmal d r.
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ekil 4
Yazma Becerilerini Olu(turan Temel Ögeler
(Raimes,1983;6’dan uyarlanm t r.)

Söz dizimi
Cümlelerin
yap s , s n rlar
ve stilistik
seçimler

Organizasyon
Ba l k, paragraflar,
anafikir ve yard mc
fikirler

Sözcüklerin
seçimi
Sözcük bilgisi

çerik
lgi, aç kl k,
özgünlük ve
mant k

Dilbilgisi
Sözcük türleri ve
di er kurallar

Yazar'n
Yazma süreci
Fikirlerin
edinilmesi

Aç'k ve ak'c'
olarak
fikirlerin
etkile(imi

Amaç
Yazman n
amac n
belirleme

Mekanizmalar
Yaz m ve
noktalamaya ili kin
kurallar

Bu temel ögeler do rultusunda, ilkö retim seviyesinde Türkçe derslerinde
kazand r lacak olan yazma becerileri, amaca uygun biçimde yazma, dilbilgisi
kurallar na uyma, noktalama i aretlerini do ru biçimde kullanma, sözcükleri do ru
olarak kullanma, kelimelerin e ve z t anlamlar n bulma, do ru ve anla l r cümleler
kurma, belli bir konudaki dü ünceleri planl ve tutarl biçimde örgütleyip yazma
biçiminde s ralanabilir (Demirel,1999;248-252, Tekin,1980;81-82).
Yazma becerisinin geli ebilmesi için sorun üzerinde enine boyuna dü ünebilme,
dü ündüklerini aç k ve yal n bir dille ve mant ksal bir düzen içinde ifade edebilme,
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güzel bir anlat m ve çarp c bir bulu la yaz ya canl l k kazand rma konular nda
yetkin olmak gerekmektedir. Bu yetkinlik için de iyi bir okuyucu olmak gerekir.
Okudu unu özümseyen bir ki i hem kal plarla dü ünme al kanl

ndan kurtulup

hem bak aç s n hem de yazma becerisini geli tirecektir ( p iro lu,1991:65).
“Yaz l anlat m yoluyla ki inin kendini tam ve do ru olarak ifade
edebilmesi birikimli olmay gerekli k lar. Önce d

dünyay alg lama ve

sonra da bunlar kendi içinde de erlendirme süreçlerini kapsayan birikim
kazanma yollar ise; gözlem yapmak, okumak ve dü ünmektir”(Beyreli,
Çetinda ve Celepo lu, 2005: 76).
nsan okuyarak, gözlem yaparak ya da e itim ö retim yoluyla elde etti i
bilgileri, gördü ü ve ya ad

olaylar

zihninde depolar.Görülen her orijinallik ve

yenilik zihindeki yerini al rsa, insan n dü ünce ufku da o kadar geli ir.Okunan her
kitap

insan n

dü ünce

gücünü

artt r r.Fikir

ve

hayal

dünyas n

geni letir.Gözlemlerini, gördüklerini, ya ad klar n anlaml hale getirir. yi bir yaz
yazabilmek için, topluluklar önünde dü üncelerimizi, gözlemlerimizi iyi bir ekilde
ifade

edebilmek

için

kitap

okuma

al kanl

mutlaka

kazan lmal d r

(Güler,1997;157-160).
Okuma ve dü ünme aras ndaki ili ki, anlayarak, irdeleyerek okuma yoluyla
geli ir. Okuma süreci, bireyin dü üncelerini harekete geçirerek kavram dünyas n
zenginle tirir. Bu sebeple düzgün yazmak ancak okumakla geli tirilebilir.
Zülfikar (1985;206)’a göre iyi bir yaz yazabilmek için önce bol bol okunmas
ve be enilen bölümler üzerinde durup notlar al nmas

dü ünce ve anlama

becerilerimizi geli tirir. Ayr ca sanat de eri olan iyi yaz örneklerini okuyarak, bu
yaz lardaki dü üncelerin s ralan n , paragraflar n kurulu unu, parçan n ana fikrini
ve plan n tespit etmek gerekir.
Yazma becerisinin geli mesi okuma ve ele tirel dü ünme becerileriyle do rudan
ilgilidir. Okuma yoluyla yeni dü ünceler, yeni sözcükler , yeni ifadeler elde
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edilir. nsanlar okudukça dü üncelerini yaz l olarak ne ölçüde do ru ya da yanl
ifade ettiklerini de erlendirebilir ve ele tirel dü ünerek yazma becerilerini
geli tirebilir (Carter ve di erleri,2002;246).
Yazma bireylerin ileti im kurmaya yönelik gereksinimlerini kar lamas yan nda
ö renmelerine de yard m eder. Ö rencilerin yazma becerileri geli tikçe onlar n
yaz l anlat m konusunda edindikleri bilgiler, uygulamalar n ve ö rendiklerinin
ötesine geçmelerini sa lar. Ayr ca ö renciler yazma becerilerini geli tirdikçe
dü ünme becerilerini kontrol eder, zihinlerini sürekli kullan r ve ö renme sürecini
daha etkili duruma getiriler (Raimes,1983;3).
Çocuklar n yazma becerileri geli tikçe bilgiyi transfer etme, dü ünceleri gözden
geçirme ve düzenlemeleri daha etkili olur. Bu durum üst düzey yazmalar n ortaya
ç kmas n sa lar. Ancak yazma becerileri geli memi olan bireyler, okuduklar
metni

kendilerine

göre

yorumlay p

kendi

yaz m

tarzlar yla

bütünle tiremediklerinden bilgi aktarmaya dayal yaz larda iyi olduklar gözlenir.
Böyle bir durumda bilgi aktarmaya dayal olan as l metin kopyalanm

olur

(Akyol,2006:93).
Toplumumuzda “yazmak bir yetenek i idir, herkes yaz yazamaz.” eklinde bir
inan vard r. Oysaki yazmak bir kabiliyet i i de ildir. Güzel yaz yazma yetenek i i
olabilir, ancak iyi ve do ru yazmak, Türkçe’yi hatas z kullanmak herkesin
yapabilece i bir i tir. Herkes iyi ve do ru yazma al kanl

kazanabilir

(Özbay,1995;224).

1. 12. Yaz' Türleri
Yaz türleri amaç, içerik ve dil kullan mlar na göre bildirme yaz lar ve yarat c
yaz lar olarak iki ana ba l kta incelenebilir.
Bildirme yaz lar , mektup, röportaj, kitap ele tirisi, ara t rmalar, dilekçe, duyuru
ve makale gibi yaz lardan olu ur. Bu türdeki yaz larda çe itli kaynaklardan edinilen
bilgiler aç klanarak sunulur. Bildirme yaz lar nda yaz m kurallar ve noktalama
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i aretleri, ifadenin netli i, sözcüklerin yerinde kullan m

önem ta r. Amaç,

dü ünceleri amaca uygun ekilde düzenleyerek ifade etmektir.
Yarat c yaz lar, bireylerin kendilerine özgü fikir, dü ünce, duygu ve hayallerini
yine kendilerine özgü ifade biçimleriyle olu turduklar yaz lard r. Yarat c yaz larda
ki isel ifadeler, gözlem, deneyim, an ve hayaller önemli yer tutar.
Yarat c yazmada ortaya ç kan üründen çok yazma süreci üzerinde durulur.
Öykü, oyun, roman,an , iir, deneme…vb. birçok yaz türü yarat c yaz lar grubuna
girer.
Ancak bildirme yaz lar ile yarat c yaz lar kesin olarak birbirinden ay rmak
mümkün de ildir. Örne in; mektup hem bildirme yaz s olup hem de içerdi i
ifadeler, duygular, hayaller ve özgün olu u bak m ndan yarat c yaz olabilir. Hatta
birçok air ve yazar n özgün mektuplar ndan olu un yap tlar göz önüne al nd

nda

onlar sadece bildirme yaz s olarak s n fland rmak do ru de ildir.
Yarat c yazma çal malar ile yazma konusunda istekli, yazma duyarl l
kazanan ve dili etkili olarak kullanan ö renciler, bildirme yaz lar yazarken de
ba ar l olacaklard r (Gö ü ,1978:263-264).
1. 13. Yazma Ö9retimi
Kavcar (1983:114)’a göre isteyen herkes, biraz çaba sarfederek dilini iyice
ö renip onu en iyi biçimde kullan r. Dilini iyi kullanan her insan, tabii ki büyük
yazar olamaz.Ancak kendini do ru ifade edecek yazma becerisini edinebilir.
Demirel (2003:102-108)’e göre ise yazma becerisi oldukça a r geli ti inden
çok say da çal mas yap larak kazan labilir. Yazma çal malar ; kontrollü yazma
çal malar , güdümlü yazma çal malar , serbest yazma çal malar olarak üçe
ayr l r.
Kontrollü

yazma çal malar nda;

ö renciler,

kendilerine verilen

örnek

yaz lardaki sözcük ve cümle yap lar n ya oldu u gibi ya da istenilen de i iklikleri
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gerçekle tirerek yazarlar. Metin tamamlama, sorular

cevaplayarak paragraf

olu turma, cümleleri veya paragraflar yeniden dizerek bir metin olu turma,
örnektekine benzeyen bir kompozisyon yazma, yer de i tirme gibi al t rmalar
yap larak ö rencilerin yazma becerileri geli tirilmeye çal l r.
Güdümlü yazma çal malar nda ; ö renciler, ö rendikleri sözcük ve yap lar
kullanarak anlaml bir paragraf olu tururlar. Dikte yapma, dikteli kompozisyon, not
alma, özetleme, ana ve yard mc dü ünceleri belirleme gibi al t rmalarla güdümlü
yazma çal malar yapt r l r.
Serbest yazma çal malar , ö rencinin kendi duygu, dü ünce, gözlem ve
deneyimlerini kendi üsluplar na göre yaz m kurallar na uygun olarak yazmalar d r.
Kompozisyon yazma; mektup yazma; duyuru, haber yazma; okunan, gözlenen,
ya ananlarla ilgili yazma; resimlere bakarak yazma; hayallerini ve rüyalar n yazma
gibi al t rmalar yapt r l r.
Yeni Türkçe Program ’nda (2005) sorgulay c yazma, kar la t rmal yazma,
betimleyici yazma,hikaye edici yazma, not alma, ikna edici yazma, reklam yazma,
ikayet yaz s , planl yazma, yarat c yazma, i birlikli yazma al t rmalar na yer
verilmi tir.
1. 14. Yaz'l' Anlat'm'n Geli(tirilmesi
lkö retimi, ortaö retimi ve hatta yüksekö retimi bitirenlerin okuma, dinleme,
konu ma,ve özellikle de yazma yeteneklerinden çok yak n lmaktad r.Bunun temel
sebebi ana dili e itiminin beceri kazand rma nitelik ve amac n n dikkate al nmay ,
bu amaç ve niteli e uygun bir yöntem izlenerek etkin çal malar yap lmay d r.
Ülkemizde, e itim ö retim kurumlar nda uygulanan ana dili programlar nda yaz
yazman n ve ki inin kendini yaz l olarak ifade etmesinin özel yetenek gerektiren
çok zor bir u ra alan oldu u yarg s geleneksel bir hal alm t r. Yaz l ve sözlü
anlat m n geli tirilmesine yönelik derslerde ö rencilere yaz l ve sözlü anlat mla
ilgili teorik bilgiler verilmekte, uygulama çal malar ö rencinin ilgi alan d ndan
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seçilerek yazmalar istenmektedir. lgi alanlar farkl ve bilgi düzeyleri e it olmayan
ö renciler için

verilen konuda yaz

bunlar n bir sonucu olarak da yaz

yazmak i kence halini almaktad r. Tüm
yazmaktan korkan, kendine güvensiz,

ele tirilmekten çekinen nesiller yeti mektedir(Yalç n,1998;148).
Cemilo lu (1994;129) yaz l anlat m n geli tirilebilir bir beceri oldu unu ve bu
becerinin ö renciye her f rsatta al t rmalar yapt r larak geli tirilece ine dikkat
çekerek unlar önermi tir:
•
•
•
•

Ö rencinin yazmayla ilgili önyarg s giderilmelidir. Kendisinin de
çal arak do ru ve güzel yazaca belirtilmelidir.
Anlat m n temeli olan kelime hazinesi, aktif olarak kullan labilecek
ekilde geli tirilmelidir.
Kelime
gruplar n n
dilbilgisi
kurallar na
uygun
olarak
olu turulmas na dikkat edilmelidir.
Kelimelerin bir araya getirilmesiyle olu turulan yarg birimi olan
cümle çal malar na öncelikle önem verilmelidir. Ö rencilerin cümle
kurma cesaretlerinin art r lmas ve de i ik cümle yap lar üzerinde
hakimiyetinin sa lanmas çal malar yap lmal d r.

Gö ü (1978;240-242)’e göre ö rencilerin yazma becerilerini geli tirmek için
unlar yap lmal d r:
•

•

•

Yazma dü ünmeye dayal bir eylem oldu u için ö renilmi sözlerin
yinelenmesi ve baz formüllerin ustal kla kullan lmas demek
de ildir. Bu yüzden ö renciler, kendi bilgi, ya ant , deney, izlenim ve
duygular n
kendi
sözcükleriyle
özgürce
bildirmeye
yöneltilmelidir.Yazma etkinliklerinde seçilecek konular ö rencilerin
duygu, dü ünce, deney, ya ant ve bilgilerini anlatabilece i nitelikte
olmal d r.
Yazma etkinlikleri için ders saati ayr lmal d r. Bu ders saatinde
ö rencilere çe itli tümce, paragraf al t rmalar , denemeleri
yapt r larak; tür ve biçim bilgileri verilere; yapt r lacak ödevlerin
konular üzerinde konu ularak; ö retmence incelenmi ödevler
ele tirilip ba ar l ödevler okunarak yazma becerisi geli tirilebilir.
Dilbilgisi kurallar yazma içinde gerekliyse verilmeli ve hemen
uygulanmal d r.
Yazma çal malar nda ö rencilerin bulunduklar s n f düzeyi de il,
yazma becerisindeki geli im düzeyleri dikkate al nmal d r.Yazma
k sa sürede ö renilecek bir bilgi de il, çe itli al t rmalarla
kazan lacak bir beceri oldu u için a r geli ir ve zaman ister.Yazma
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•

çal malar nda kolaydan zora, basitten karma a gidilmelidir.Ayr ca
ö renciler her yaz lan tür üzerinde biçim, plan, anlat m yönlerinden
yeterli oluncaya dek s n f içi al t rmalar n yap lmas ve yeterli say da
örnek verilmesi gerekmektedir.
Yazma ile konu ma çal malar aras nda ilgi kurulmal d r.S n fta
konu ulmu bir konu, yazma konusu ya da yazma ödevi konusu
yap labilir. Ayr ca ö renciler yazma ödevlerini yapmadan önce
yazma konusu ile ilgili s n fta konu turulmal ; böylelikle ö rencilerin
duygu ve dü üncelerini zenginle tirmelerine yard m edilmelidir.

Deniz (2000; 75-77), ö rencilerin yaz l anlat m becerilerinin geli tirilmesi için;
•
•
•
•

S n fta , yazmaya istek uyand rmak için çe itli yar malar
düzenleme, s n f ve okul gazetesi veya dergisi olu turma gibi
çal malar yap lmal d r.
Ö rencilerin zihinsel geli imine önem verilmelidir.Bunun için
ö rencinin okuma, deneme, görme, gezme, konu ma, tart ma
faaliyetlerine yönlendirilmesi gerekir.
Ö rencilerin dü ünme yetene inin bir düzen ve disiplin alt nda
geli tirilmesi gerekmektedir.
Yazma çal malar nda ö renci bir metodu uygulamas için
zorlanmamal d r.

Ba ar l bir yazma çal mas ; bulu (duygu ve dü ünce üretme, icat), düzenleyi
(plan yapma, tertipleme), anlat

(ifade etme) basamaklar n içerir. Ö rencilerin

yaz l anlat mda ba ar l olabilmeleri için bu üç basamakta yetkinlik kazanmalar
sa lanmal d r (Kavcar, O uzkan,Aksoy, 2002:14).
1. 15. Yazma Ö9retimi Yakla('mlar'
Yazma ö retimi, ürün temelli yakla m ve süreç temelli yakla m olarak iki ana
yakla mla yap l r (Oral,2003:65).
1970’lerden

önce

ürün

merkezli

bir

anlay la

yazma

ö retimi

yap lmaktayd .Ürün merkezli yakla m, yazmay dü üncelerin ka da dökülmesi
olarak ele al r.Do ru kullan m ve yaz m ekli önemlidir.Kurallara ve talimatlara
dayal d r.Geleneksel yaz türlerini içerir.Yazmadan önce gerekli bilgiler toplan r. Bu
bilgiler, neden-sonuç ili kisi kurma, bir tezi ispatlama ve kar la t rmalar yapma
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eklinde yaz ya dökülür.Böylece yaz , ortaya bir ürün yani sonuç ç kar r.Bu
yakla mda ö retmen, denetleyici ve de erlendirici konumundad r.Yani ö rencinin
yaz s n dilbilgisi, yaz m kurallar , biçim, kelimelerin kullan m gibi sadece teknik
özellikler bak m ndan de erlendirir.
1980’lere gelindi inde yazma ö retiminde bir paradigma de i imi görülür.Yeni
paradigmaya göre, yazma a amas nda ö retmenin yönlendirmesi, yazma sürecine
odaklanma ön plana ç kmaktayd .Bu paradigma süreç merkezli yazma yakla m d r.
Süreç merkezli yazma yakla m na göre yaz y yazmadan önce ve yaz m
s ras nda ortaya ç kan farkl süreçlerle alt beceriler üzerinde durularak stratejiler
geli tirilir.Yaz , dü üncenin ve dilin özelliklerinin yeniden ke fedilmesi ve
yenilenmesi olarak görülür.Ö retmenin görevi, art k ö renciye yaz m sürecinde
rehberlik etme ve destek verme olarak de i mi tir.Ö retmen ö rencisine model
olur.Yani kendisi de yazar.
1. 16. Yarat'c' Yazma Yakla('m'
Ö rencilere istenilen düzeyde bir yazma becerisi kazand rmak, yaln zca ö retici
yaz lar yazd rmakla olanakl de ildir. Önemli olan d

dünyay alg lamalar ve

anlatmalar nda kendi görü , dü ünce ve hayal güçlerini kullanmalar na olanak
sa lamakt r. Böylelikle d

dünyadan be duyu yoluyla al nan izlenimler zihinde

canlan r ve ka da dökülür. Duyular arac l

yla d dünyay alg lamak, ayr nt lar n

fark na fark nda olmak ve bu ayr nt lar zihinde canland rmak, ö rencilerin yaz l
anlat mda özgünlü e ula abilmesi için kendi görü , dü ünce ve hayal gücünü de
içine katmas gerekir. Yarat c yazma, d

dünyadan edinilen izlenimlerin farkl bir

sunumla ortaya konmas na dayan r.
Yarat c yazma, var olan bilgileri, kavramalar , olaylar , bellekteki
sesleri, görüntüleri, hayalleri yeniden kurgulayarak, birbiriyle
ili kilendirerek ortaya yeni bir beste, iir, öykü, deneme ya da roman koyma
etkinli i olarak ifade edilir ( Güleryüz,2006; 126).
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Yarat c yaz demek, ki inin bir konudaki duygu ve dü üncelerini hayal
gücünü kullanarak özgürce ka da dökmesi demektir (Oral,2003;8).
Yaz yazma çocuklardan taraf ndan genellikle sevilen bir etkinlik de ildir.
Çünkü; yaz yazarken belirli kurallara uyma zorunlulu u vard r. Okulun ilk
y llar nda yaz yazarken, ka d düzenli ve temiz kullanma, dilbilgisi ve yaz m
kurallar na uyma gibi kurallar ö retilirken bir yandan da yaz m tekni i ö retilmeye
çal l r. Ancak bu tür etkinlikler s ras nda çocuklar, dikkatlerini daha çok yaz n n
ekline verdikleri için içerikle ilgilenmezler ve yaz yazmak bir süre sonra adeta bir
i kence halini al r. Yaz yazmay sevilir hale getirmek için yarat c yazma
etkinliklerinden faydalan lmal d r.
Yarat c yazman n temel amaçlar ana çizgileriyle öyledir:
•

Duyu alg lar n geli tirerek dü gücünü harekete geçirme, duyma,
duyumsama, dü ünme, sezme, gözlemleme yetilerinin bütünlü ünü
sa lama.

•

Dü ünme ve alg laman n, ak l ve duygular n kar l kl bir al veri
içinde birbirini tamamlamas na yol açma.

•

Dü ünceleri, ya ant lar , gözlemleri kurgusal bir bütünlük içinde
temellendirerek dile getirebilme.

•

Al mlama, gözlemleme, dü ünme, sorgulama, yorumlama, ele tirme
yetilerini geli tirme.

•

Kafam zdaki kal plar , ön yarg lar ve t kanma noktalar n k rarak
kendi dilimizi bulabilme, özgün olan , bana özgü olan , biricik olan
dile getirebilme. Ben’i bulgulama.

Yarat c yazma yakla m ile haz rlanacak olan bir ö retim program n n ilkeleri
unlard r:
•
•

Yarat c yazma yakla m na göre haz rlanm bir ö retim program nda dil,
ö rencinin kendi ya ant s üzerinden ö retilmelidir. Yani ö renciler,
okudukça ve yazd kça ö renim sürecine etkin olarak kat l rlar.
Yarat c yazma ile ö renciler, dü ünce ve duygular n n e siz oldu unu
ke federler. Bu nedenle haz rlanan programlar n temel noktas , anlam ve
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•
•
•
•
•

•
•

dü üncelerin ifadesidir. Ö renciler, dü üncelerini do rudan ya da hayal
gücüne dayal olarak dolayl ifade ederler.
Yarat c yazma programlar nda anlam n nas l olu turuldu u ve nas l
aç kland
üzerinde durulmal d r. Yaz türlerinin yap s ve dilin kurallar
gibi teorik bilgiler üzerinde çok durulmamal d r.
Yarat c yazma programlar nda okuman n önemi büyüktür. Çünkü ö renciler
okuma yoluyla nitelikli yaz lar görür ve bunlardan ilham al rlar.Böylece
kendi estetik duygular n fark ederler.
Ö retmen ö rencilerine iyi bir rehber olmal , kendi yaz m modellerini
seçmelerine ho görü ile yakla mal d r.
Yazma etkinliklerinde ö rencilerin seçim ve ilgileri dikkate al nmal d r.
Yarat c yazma çal malar nda hayal gücünün önemi büyüktür. Ö renciler,
dili kullanarak hayal güçleriyle olu turduklar dünyay anlat rlar. Hayal
gücü; yaratmaya, yarat c l n haz ve doyum gücüne, gelecekle ilgili yorum
yap lmas na ve di erlerinin yerine kendini koymas na olanak tan r.
Yarat c yazma etkinliklerinden sonra ortaya ç kan ürünler, ö renciler
taraf ndan tart lmal d r. Böylelikle ö renciler üretici tart malar yaparak
yaz n n önemini anlarlar ve ba ka ki ilerin dü üncelerinden yararlan rlar.
Ö retmen sadece rehber olmamal , kendisi de ö rencilerle birlikte
yazmal d r. Böylece ö retmen, yazman n basit bir etkinlik olamad n
anlayarak ö rencileriyle empati kuracakt r (Maltepe, 2006;34-35-36).

Yarat c

yazma ö retiminde kullanabilecek olan yöntemleri alt

grupta

toplayabiliriz. Bunlar:
•

Fikir Birli i Yöntemleri:

Bu yöntemlerin esas , dü üncelerin birle erek

bütün haline gelmesini sa layan bir konunun ya da yönergenin yazman n
ba lang c nda verilmesine dayan r. Böylece verilen tema ya da yönerge ile
ilgili an lar n, fikirlerin, duygular n, dü üncelerin, çözümlerin ki isel olarak
ekillendirilmesi

sa lan r.

Ö rencilerin

yazmadaki

çekingenlik

ve

korkular n yenmede kullan lan en iyi yöntemlerdir. Beyin f rt nas , kavram
haritas , otomatik yazma, akrosti , hayal yolculu u, kümeleme gibi pek çok
yöntemi kapsar.
•

Yazma Oyunlar :

Amac , yazmay e lenceli hale getirip kolayla t rarak

yazmaya ba lang c n iyi olmas n sa lamakt r. Yazma çal mas n n ba nda
oynanan oyunlard r. Çal ma yap lan grubun tümünün katk s n içerir yani
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i birlikli çal may gerektirir. Öykü bütünle tirme, sözcük sepeti, sözcük çuval ,
sözcük av , sözcük torbas vb. oyunlard r.
•

Kurallara ve Yöntemlere Göre Yazma: Ö rencilere yazman n ba lang c nda
örnekler verilerek daha sonra bunlar

kendilerine göre de i tirerek

ekillendirmelerinin istendi i yöntemler grubudur. Yap land r lm yazma da
denilmektedir.Haiku, kartopu iiri gibi uygulamalar bu gruba girer.
•

Edebi Yazma ve Edebi Türlere Göre Yazma: Yazman n ba lang c nda
verilen edebi metinler ve bu metinlerin kurallar na uygun yazmay içerir.
Ö renciler, verilen edebi metinlerdeki ifade olanaklar , estetik ve edebi
karakterler, metnin iirsel dili, farkl bak

aç lar gibi özelliklerini dikkate

alarak verilen metinleri tamamlama, indirgeme

ve dönü türme gibi

çal malar yaparlar.
•

Uyar c Yazma: Ö rencilerin ilgisini yazma eylemine çekebilmek için
müzik, dans, resimler, sözcükler, paragraflar gibi uyaranlar n kullan larak
ö rencilerin yazmaya güdülendi i yöntemlerdir.

•

Yarat c

Metinleri Sürekli Yazma: Yukar da sözü edilen yöntemlerin

tümünün kullan larak metin üretmeye ve yaratmaya yöneltilmesidir
(Maltepe,2006;37-38).
Oral (2003;77)’a göre okullarda uygulanabilecek yarat c yaz uygulamalar
unlard r:
•

Do a ve Çevre Gezileri: Do ada gezinmek çocuklar n ya ad klar çevreyi
fark etmeleri fark etmelerine yard mc oldu u gibi onlar n be duyular n
daha etkin bir

ekilde kullanmalar na yard mc

olur. Bu gezintilerde

do adaki benzerlik ve z tl klara dikkat çekilmelidir. Zihinsel s n fland rmalar
yap lmal , akla gelmeyen fikirler üretilmelidir. Çevre gezisinde ö retmen
ö rencilerinden etraflar ndaki varl klar hakk nda öyküler ve

iirler

yazmalar n ister. Böylece ö renciler çevrelerindeki birbirinden farkl ve
ba ms z görünen varl klar dü ünerek aralar nda anlaml ba lar kurarlar.
Çevre gezisinde yaz lanlar, geziden hemen sonra okunmal d r.Böylece
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ö renciler, do ay birbirlerinden farkl olarak yorumlad klar n görerek
bireysel farkl l klar n n da fark na var rlar.
•

Müze Gezileri: Bu uygulama be ile dokuzuncu s n flar aras ndaki s n flarda
yap labilir. Ö renciler bir müzeye ya da tarihi evler, çe meler, türbelerin
oldu u bir yere götürülerek kendini tarihi eserin yerine koyarak, nas l bir
ya ant s n n oldu unun yaz lmas d r. Bu etkinlik yakla k bir hafta sürer.
Ö renciler,

bu

süreçte müzelerden

bilgi

toplayabilirler,

ara t rmas yapabilirler,tarih ve arkeoloji kitaplar ndan

kütüphane

faydanabilirler.

Uygulaman n son gününde yaz lanlar payla l p okunur.
•

Sözcük Türeterek Öykü Yazmak: Bu etkinlik 3 ders saati zaman al r.
Ö retmen anahtar sözcü ü söyler. Ö renciler, bu sözcü ün kendilerinde
yapt

ça r m sonunda bulduklar sözcükleri yazarlar. Sonra da bu

sözcükleri kullanarak öykü yazarlar. Ancak temel kural öykünün anahtar
kelime hakk nda olmamas d r. Yaz m i i bittiktensonra e le me sonucunda
ö renciler

birbirlerinin

düzenlemeler

yap ld ktan

öykülerini
sonra

dinleyerek
snfn

ele tirirler.

tümüne

öyküler

Gerekli
okunur.

De erlendirme öyküde kullan lan kelime say s na göre yap l r.
•

Senaryo Yazmak: Bu etkinlik yakla k sekiz saat kadar sürer. Alt , yedi ve
sekizinci s n flarda rahatl kla uygulanabilir. Ö retmen bir filmin ilk yar m
saatini izlettikten sonra bu filmin devam n yazmalar n ister.

•

Diyalog Yazmak: Bu etkinlikte ö retmen, ö rencilere herhangi bir konuda
kendilerini hakl ç karacak on sat rl k bir monolog yazmalar n ister. Daha
sonra bu monologlar e ler aras nda de i tirilerek bunlara cevap olacak
diyaloglar yazmalar istenir.

•

Cümle Birle tirme: Ö renciler iki er ki ilik gruplar olu turarak, kendilerine
verilen birbiriyle ba lant s z, k sa cümlelerden olu an bir paragraf , bu
paragraftaki cümleleri birle tirerek içeri ini zenginle tirmeye çal rlar.

•

Kullan lan Dili Tahmin Etmek: Bu etkinlikte ö renciler sözel ve yaz l
anlat m becerilerini bir arada kullan rlar. Önce yabanc dille yay nlanan bir
filmden al nan jest ve mimiklerin belirgin oldu u bir bölümünün sadece sesi
dinletilerek neler oldu u tahmin ettirilip konu ulur. Daha sonra ayn bölüm
görüntüleriyle seyrettirilerek notlar al n r ve bunun hakk nda konu ulur.
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•

Müzik ve Foto raflar E li inde Yazma: Daha çok soyut bir konu hakk nda
resimler ve müzik kullan larak ö rencilerin hissettiklerini yazmalar d r.

•

Öykü Karakterleri Olu turmak: Küçük ya
al nabilecek

bir

etkinliktir.

Ö renciler

gruplar nda daha iyi verim
cinsiyet,

fiziksel

görünüm,

ki ilik,meslek, sevdi i u ra lar ba l klar alt nda bir karakter olu tururlar.
Sonra bu karakterler, kura yoluyla da t l p içinde bu karakterlerin oldu u
öyküler yaz l r.
•

Özgün Deyi ler Olu turmak: Burada amaç farkl görünen kavramlar aras nda
ba lant kurmakt r. Ö retmen tan mlanmas n istedi i kavram eksik olarak
ö rencilere sunar. Ö renciler, bu cümleyi ilginç bir ekilde tamamlayarak
k saca aç klamas n yazarlar.

•

Reklam Metinleri Yazmak: Bir ürünü tan tmak amac yla yaz yazmakt r.
Gruplar halinde uygulan r. Amaç, orijinal fikirler bularak bunlar senaryo ya
da slogan biçiminde ifade etmektir.

•

E yalarla Diyaloglar:Ö rencilerden kendilerince özel ve önemli olan bir
e yalar yla ilgili hislerini anlatan bir monolog yazmalar istenir. Monologlar
yaz l rken her cümleden sonra biraz

bo luk b rak l r. Daha sonra bu

bo luklara e yalar n dü ünceleri yaz larak olu turulur.
Yarat c yazma çal malar n n sa lad
•

yararlar öyle s ralayabiliriz:

Yarat c yazma çal malar , ö rencilerde uyand rd

merak ve ilgi; hayal

gücü kullan m ; ça r mlara olanak tan ma gibi özellikleri nedeniyle yazma
kayg ve korkusunu yok eder. Baz etkinliklerde ö renciler yazma iste i
duyarak yazma sürecini içselle tirirler.
•

Yarat c yazma etkinlikleri s ras nda planlama, yaz m ve gözden geçirme,
düzeltme a amalar s ras nda sürekli yazma al t rmas yap lmaktad r.

•

Yarat c yazma bütün alanlarda yani dil, sanat, müzik, matematik, sosyal
bilimler, tarih vb. gibi derslerde etkin olarak kullan labilecek yap dad r.

•

Yarat c yazma, tüm duyularla ö renmeyi sa lar.Burada ö renme bilinçsizce
yap l r. Bütün duyularla d

dünyay alg lay p, kendi iç dünyalar n ortaya

ç karmalar n sa layarak bütüncül ö renmeyi sa lar.
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•

Gruplar halinde yap lan yazma çal malar sonucunda i birlikli çal ma
kolayla r. Ö renciler birbirlerinden yeni fikirler edinerek yaz lar n birlikte
geli tirirler.

•

Yarat c yazma etkinlikleri bütün ö rencilere farkl ö renme etkinlikleri
sunar. Her ö rencinin kendi yazma sürecini ve ürününü seçme ve kullanma
ans vard r. Böylece ba ar l ve ba ar s z ö renciler, ayn ölçüde yazmaya
özendirilir.

•

Yarat c yazma yöntemleri, örnek yaz nsal metinler üzerinden ö rencilerin
yeni ifade biçimleri olu turmalar n ve farkl bak

aç lar kazanmalar n

sa lar.Böylece ö rencilerin yaz nsal türde metinler olu turmas kolayla r.
•

Yarat c

yazma, ö rencilerin kendi yazma konular n

ve yöntemlerini

kendilerinin seçmelerine imkan verir. Çocuklar n bili sel düzeylerinin ve
ileti im becerilerinin geli mesini sa lar.
Yarat c yazma çal malar nda ö rencileri bili sel ve duyu sal olarak yazmaya
haz rlamak için bol bol okuma ve konuyla ilgili ara t rma ve incelemeler yapt r l r,
yaz lacak türe ili kin iyi örnekler s n fta okunarak üzerinde tart l r. Ça r m
yoluyla sözcük da arc

n zenginle tirme, paragraf ve cümle yazma çal malar

yapt r l r, yazma konusuyla ilgili oyunlar oynat l r, çevre ve do a gezileri yap l r.
Yarat c yazma çal malar nda yazma öncesi a amalardan biri olan taslak
metinler olu turma çal malar yapt r l r. Taslak metinler s n fça tart l r.Küçük ya
gruplar için taslak olu turma güdüleyici olur ( lter,2002;54).
Yazma sürecinde yaz lar, bireylerin yarg lanmad

rahat bir sosyal çevrede,

ele tirilme korkusundan ve bask lardan uzak, yazma iste i ve merak ile dolu bir
ortamda yaz lmal d r.
Yarat c yazma sürecinde ö retmen, metinler olu turulurken kendi fikirlerini
ö rencilere kabul ettirmeye çal maz. Aksine ö rencilerle yak ndan ilgilenerek
onlara rehberlik eder ve onlar yazmaya güdüler.
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Yazma süreci sonunda ortaya ç kan ürünlerin payla lmas yarat c yazma
çal malar n n önemli bir parças d r. Yaz lan metinlerin, güven duygusu ve anlay n
oldu u bir ortamda okunmas esast r. Tamamlanan yaz lar, birkaç ki ilik gruplar
içinde okunabilece i gibi, tüm s n f n huzurunda da okunabilir. Ö retmen
ö rencilerle özde im kurmak için yazd

kendi yaz s n da s n fla payla mal d r.

Payla ma sonucunda gerekli düzenlemelerin yap ld
kar

güdülemek, motivasyonlar n

metinler, ö rencileri yazmaya

art rmak, kendilerine güven duygular n

geli tirmek amac yla tüm s n f n görebilece i bir panoda sergilenir. Ö rencilerin
yazma çal malar sonucunda ürettikleri metinlerin ba kalar taraf ndan dinlenmesi,
okunmas , incelenmesi, ö rencilerin ba ka kimselerce anla l p kabul görmesini
sa lad

için kendine güven duygusunu büyük oranda art r r.

1. 17. Ara(t'rman'n Amac' ve Önemi
Ara t rman n amac , ö rencilerin görü
yarat c

ve akademik ba ar lar na bakarak

yazma yakla m n n etkilili ini belirlemek; ilkö retim Türkçe Dersi

program n n geli tirilmesine katk da bulunmak; ö rencilerin Türkçe dersine ve
yazmaya kar olumlu tutumlar geli tirmelerini sa lamak; ö rencilerin yarat c gizil
güçlerinin fark na vararak bunu kullanmalar n ve kendilerine güven duymalar n
sa lamakt r.
Yazma becerilerinin

geli tirilebilmesi için ö rencilerin

yazmaktan zevk

almalar n sa lamak gerekmektedir. Ö rencinin kendi ya ant ve deneyiminden yola
ç karak

gözlemlerini,

hayal

gücünü

,

d

dünyaya

yönelik

alg lar n

yans tabilmesine,dili etkili ve yarat c kullanabilmesine olanaklar sa layan ,yazma
ö retimini her a amas nda ö renciyi etkin k lan ve di er dil becerilerini kullanmay
gerektiren yap s yla yarat c yazma teknikleri problem durumu bölümünde bir
k sm na de inilen sorunlar n çözümünde bir seçenek olabilir.
Yarat c yazma teknikleriyle çocuk yazd klar nda kendini, hayal dünyas n ve en
önemlisi yarat c dü üncesini ortaya koyabilecektir. Bu durum onun yazmay
sevmesini, Türkçe dersine ili kin tutumlar n ve de Türkçe dersi ba ar s n olumlu
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yönde artt racakt r. Bu ara t rma ile

Türkçe dersi

ba ar s n olumlu yönde

artt racakt r. Bu çal ma ile Türkçe ö retiminde temel dil becerilerinden en zor
geli en beceri olarak kabul edilen yazma becerisinin geli tirilmesi konusunda alan
ö retimi ile ilgilenen

ara t rmac lara

e itimcilere belirli bir bak

ve bu alandaki uygulamalar yürüten

aç s n n kazand r labilece i dü ünülmektedir. Çal ma

temel dil becerilerinden yazma becerisini geli tirmede varolan ö renme–ö retme
yakla mlar ndan bir seçenek olarak yarat c

yazman n uygulanabilirli ine dönük

kan tlar da sunulabilecektir.
Ara t rma sonuçlar

sayesinde hem Türkçe derslerinde varolan

yazma

uygulamalar betimlenebilecek hem de yazma süreçlerini geli tirici ve yazma
ürünlerinin niteli ini artt r c yeni yakla mlara gereksinim duyulup duyulmad
ölçüde ortaya

konulabilecektir. Böylece Türkçe dersi

bir

ö retim programlar n n

geli tirilmesinde katk sa lamas dü ünülmektedir.
1. 18. Problem Cümlesi
lkö retim 5.s n f Türkçe dersinde uygulanan

yarat c

yazma teknikleri

ö rencilerin tutum ve ba ar lar n etkiler mi?
1. 19. Alt Problemler
1. Türkçe dersine ili kin tutumlar, yarat c yazma tekni inin uyguland
uygulanmad
2. Yarat c

ve

s n flarda (okullarda) anlaml bir farkl l k göstermekte midir?

yazma tekni i uygulanan s n flardaki

ö rencilerin , uygulama

yap lmayan s n flardaki ö rencilere göre Türkçe dersindeki ba ar s anlaml
bir farkl l k göstermekte midir?
3. Yarat c yazma tekniklerini kullanma ö rencilerin söz varl

n geli tirir mi?
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1. 20. Say'lt'lar
Ara t rmada,
1. Deney ve kontrol

gruplar ndaki kat l mc lar n ö renmeye kar

ilgi

ve

istekleri ayn d r.
2. Deney ve kontrol

gruplar ndaki kat l mc lar n ba ar

düzeyleri birbirine

yak nd r.
3. Ara t rma s ras nda kat l mc lar ek çal ma yapmam t r.
4. Ara t rmaya kat lan

kat l mc lar

kendilerine verilen ölçme araçlar n

içtenlikle yan tlam lard r.
1. 21. S'n'rl'l'klar:
1. Konu alan aç s ndan Tümle ik dil becerilerinden yazma becerisi ve yazma
becerisinin geli tirilmesi

için uygulanan

tekniklerden yarat c yazma

tekni iyle ,
2. Nicel veri kayna

olarak 2007-2008 e itim ö retim y l nda zmir ili Buca

ilçesi Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim Okulu 5.s n f ubelerinden deney
grubu ve kontrol grubu olarak seçilen toplam 70 ö renci ile,
3. Nicel veri toplama arac

olarak ara t rmac taraf ndan geli tirilen “Türkçe

Dersi’ne li kin Tutum Ölçe i” ve “Türkçe Dersi Ba ar Testi” ile,
4. Yarat c yazma tekniklerine uygun olarak ara t rmac taraf ndan haz rlanan
etkinlik yapraklar yla ,
s n rl tutulmu tur.
1. 22. Tan'mlar
Yarat'c'l'k: Ki ilerin ya ant lar ndan elde ettikleri ö rendiklerini birbirleriyle
ili ki kurarak, kar la t klar sorunlara çözüm getirebilmeleri; bu ili kileri kullanarak
ve geli tirerek meydana yeni, özgün bir ürün, dü ünce ya da ekil koyabilmeleri
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Yarat'c' yazma teknikleri: Ö rencilerin haz rlanan

yazma etkinliklerindeki

duyu sal ve bili sel uyaranlar yoluyla yazmaya haz r ve istekli duruma getirilerek
her ö rencinin özgün dü ünce, hayal ve

kurgular yla olu turdu u metinler

yazmas na yard mc olan tekniklerin tümü.
Tutum: Bireyin ilgili bulundu u tüm nesne ve durumlara olan tepkisi üzerinde
yönlendirici ya da dinamik bir etkisi olan ya ant larla biçimlenen zihinsel ve sinirsel
bir haz r olma durumu.
Ba(ar' testi: Türkçe dersi ba ar s n ölçmek için

ön test ve son test olarak

uygulanmak üzere haz rlanan test.
Tutum ölçe9i: Türkçe dersine ili kin ö renci görü lerini almak amac yla ön test
ve son test olarak uygulanmas amac yla geli tirilen ölçek.
Etkinlik yapraklar':Yarat c yazma uygulamas için ö rencilerin düzeyine
uygun çe itli yazma al t rmalar n n bulundu u ,as l uygulama s ras nda ö rencilere
da t larak yazma çal malar n yapmalar n sa layacak olan çal ma sayfalar .
(Ara t rman n As l Uygulamas nda Deney Grubunda Kullan lacak Olan Yarat c
Yazma Teknikleri le Yapt r lacak Yazma Çal malar ndan örnekler ektedir.)
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1. 23. K'saltmalar
TDBT : Türkçe Dersi Ba ar Testi
TDTÖ: Türkçe Dersi Tutum Ölçe i
MEB : Milli E itim Bakanl
TDK : Türk Dil Kurumu
TTKB : Talim Terbiye Kurulu Ba kanl
akt : Aktaran
Çev : Çeviren
Ed : Editör
s : sayfa
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BÖLÜM II
LG L ARA TIRMALAR
2. 1. Yazmaya Yönelik Ara(t'rmalar
Sever (1993)’in “Türkçe Ö retiminde Uygulanan Tam Ö renme Kuram
lkelerinin Ö rencilerin Okudu unu Anlama ve Yaz l Anlat m Becerilerindeki
Eri iye Etkisi” isimli doktora tezinde tam ö renme kuram na dayal olarak dinleme,
okuma, konu ma, yazma ve dilbilgisi konu alanlar n n amaçlar yap land r larak, bu
amaçlar gerçekle tirebilecek bir alt nc s n f ö retim program haz rlanm t r.Bu
programda belirlenen konu alan amaçlar ula labilir ve gözlenebilir ö renci
davran lar na dönü türülmü tür.Çal mada geleneksel ö renme yakla m yla Tam
Ö renme Yakla m kar la t r lm t r.Yazma becerisine yönelik olarak geli tirilen
denenceler, önce bilgi ve uygulama bak m ndan ayr ayr , sonra bilgi ve uygulama
beraber ele al narak eri i ortalamalar saptanm t r.Ara t rma sonuçlar na göre Tam
Ö renme

Kuram ’na

dayal

olarak

haz rlanan

programdaki

davran lar n

kazand r lmas nda, geleneksel yöntemden daha çok etkili olunmu tur.
Y ld zlar (1994) “Özel ve Resmi lkö retim Okullar 1. Kademe 4. S n f
Ö rencilerinin Yazma hatalar ” adl yüksek lisans tez çal mas nda, özel ve resmi
okullarda okuyan 4.s n f ö rencilerinin yazma hatalar belirlenmi tir. Ö rencilerin
yazd klar kompozisyonlar; ba l k, anlat m düzeni, anlat m zenginli i, yaz m
kurallar na

uygunluk

durumlar na

göre

incelenerek

hata

yüzdeleri

al nm t r.Ara t rmadan elde edilen bulgulara göre; özel ve resmi okullarda okuyan
ö renciler, yazma alan nda tam ö renme s n r n n (%70) alt ndad rlar.Bu durum
özellikle resmi okullarda çok dü ük seviyededir.Ba l k, anlat m düzeni, anlat m
zenginli i ve toplam puanlar bak m ndan özel okullar lehine anlaml bir fark
bulunurken, yaz m kurallar na uygunluk ile, ilgili yazma hatalar aras nda ise
anlaml bir fark bulunamam t r.
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Özbay (1995) “ Ankara Merkez Ortaokullar ndaki Üçüncü S n f Ö rencilerinin
Yaz l Anlat m Becerileri Üzerine Bir Ara t rma” adl doktora tez çal mas nda
ortaokul ö rencilerinin yaz l anlat m becerilerinin seviyelerinin tespit edilmesine ve
test türü s navlar n bu becerilerin ölçülmesinde yeterli olup olmad

nn

belirlenmesine çal lm t r.Bulgulara göre, örnekleme giren ö rencilerin yaz l
anlat m bilgi testindeki ba ar oran %64 olarak tespit edilmi tir.Kompozisyonlar n
okunup puanlanmas
bulunmu tur. ncelenen

sonucunda genel ba ar
kompozisyonlarda

ortalamas

ö rencilerin

ise %48.73 olarak

noktalama

i aretlerini

kullanma, imla kurallar na uymama, amaca uygun kelime seçememe, mant kça
do ru ve dil kurallar na uygun cümleler kuramama gibi sorunlar tespit edilmi tir.
Ara t rma sonuçlar na göre, örnekleme giren okullarda Türkçe ö retiminin son
derece yetersiz oldu u belirlenmi tir.
Öncü (1999), videonun yaz l

anlat m etkinli inde ön çal ma olarak

kullan lmas n n etkisini ara t rm t r.Çal ma s ras nda 20 ö renciden olu an bir
deney, bir de kontrol grubu belirlenmi tir.Deney grubuna yaz l anlat mda ön
çal ma olarak video filmler gösterilmi , kontrol grubuna ise geleneksel yaz l
anlat m yapt r lm t r.Üç hafta süren uygulamadan sonra ön test ve son testler analiz
edilmi tir. Ara t rman n sonucunda ön çal mada video filmlerin izletildi i
ö rencilerin yaz l anlat m ürünlerinin daha kaliteli oldu u tespit edilmi tir.
Jim ek(2000)’in yapt

ara t rmaya göre; “Bilgisayar Destekli Yaz l Anlat m

Etkinli inin, Dördüncü Ve Be inci S n f Ö rencilerinin Yaz l Anlat m Becerileri
Üzerindeki Etkisi” ara t r lm t r. Ara t rma sonucunda kelime çe itlerini kullanma,
kelime gruplar n ve fiilleri kullanma alanlar nda sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
düzeylerin anlaml derecede etkili oldu u belirlenmi tir.
lkö retimde yazma becerilerine yönelik olarak Deniz (2000) taraf ndan yap lan
“Yaz l Anlat m Becerileri Bak m ndan Köy ve Kent Be inci S n f Ö rencilerinin
Durumu” adl yüksek lisans tezinde köy ve kent okullar ndaki ilkö retim be inci
s n f ö rencilerinin yaz l anlat m becerileri düzeylerinin saptanmas n , köy ve kent
ya am n n yaz l anlat m becerisine etkisini, ö renciyi bu konuda etkileyebilecek
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çevre faktörlerini, ö rencinin okul içi ve okul d

ya am incelenmektedir.Yaz l

anlat m ürünlerinin de erlendirmesi sonucunda köy ö rencilerinin aritmetik
ortalamalar n n (%40) kent ö rencilerinin aritmetik ortalamalar ndan (%48) daha
dü ük oldu u tespit edilmi tir.Ancak her iki grubun da ba ar düzeylerinin %50’nin
alt nda oldu u belirlenmi tir.Çal mada köy ve kent ö rencileri aras nda olu an bu
fark n sosyal çevre zenginli inden ileri gelebilece i vurgulanm t r.
Temur (2001), yaz l anlat m becerileri ile ilgili olan çal mas nda; yaz l anlat m
beceri düzeyi ile Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders ba ar lar ars ndaki
ili kiyi belirlemeye çal m t r.Ara t rma verileri Ankara ili Çankaya ilçesindeki
ilkö retim okullar ndan random yolla seçilen be inci s n flardan üç a amada
toplanm t r.Birinci a amada 330 sorudan olu an Yaz l Anlat m Beceri Testi
uygulanm , ikinci a amada kompozisyon yazd r lm , üçüncü a amada ise
Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders ba ar notlar al nm t r.Ö rencilere
uygulanan testten elde edilen puanlar,kompozisyonlara verilen puanlar ve ders
ba ar notlar aras ndaki ili ki regrasyon analizi ile belirlenmi tir.Yap lan analiz
sonucunda ilkö retim be inci s n f ö rencilerinin yaz l anlat m beceri düzeyi ile
Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders ba ar lar aras nda anlaml ve
do rusal ili ki bulundu u ortaya ç km t r.
Belet (2005)’in

“Ö renme Stratejilerinin Okudu unu Anlama Ve Yazma

Becerilerine Türkçe Dersine

li kin Tutumlara Etkisi” isimli doktora tezinde

ö renme stratejilerinin okudu unu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine
ili kin tutumlara etkisini belirlemeye yönelik olarak yap lan bu ara t rma, deneme
modellerinden kontrollü öntest ve sontest modele göre gerçekle tirilmi tir.
Ara t rmaya 2004-2005 ö retim y l güz döneminde Ahmet Olcay llkö retim
Okulu’na devam eden 5-A ve 5-B s n flar ndaki ö renciler kat lm , ara t rma deney
grubunda 22, kontrol grubunda 21 olmak üzere toplam 43 ö renci üzerinde
yürütülmü tür.Ara t rmada veri toplama arac

olarak ara t rmac

geli tirilen basar testleri, ders materyalleri ve yap land r lm
Acat (2000) taraf ndan geli tirilen “Türkçe Dersine

taraf ndan

gözlem formlar ile

li kin Tutum Ölçe i”

kullan lm t r.Ara t rmayla ilgili tüm istatistiksel çözümlemelerde SPSS paket
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program ndan yararlan lm , deney ve kontrol grubundan elde edilen puanlar
aras ndaki fark n anlaml olup olmad
kars la t rmalarda anlaml l k düzeyi
edilen sonuçlar

"t” testi ile s nanm t r. Gruplar aras

.05 olarak benimsenmi tir.Ara t rmada elde

öyledir: 1. lkö retim be inci s n f Türkçe dersinde ö renme

stratejilerinden not alma, özetleme ve kavram haritalar n n kullan ld
ile geleneksel ö retimin uyguland

deney grubu

kontrol grubundaki ö rencilerin okudu unu

anlama becerileri aras nda deney grubu lehine anlaml fark vard r. 2. lkö retim
be inci s n f Türkçe dersinde ö renme stratejilerinden not alma, özetleme ve kavram
haritalar n n kullan ld

deney grubu ile geleneksel ö retimin uyguland

kontrol

grubundaki ö rencilerin yazma becerileri aras nda deney grubu lehine anlaml fark
vard r. 3. lkö retim be inci s n f Türkçe dersinde ö renme stratejilerinden not alma,
özetleme ve kavram haritalar n n kullan ld
uyguland

deney grubu ile geleneksel ö retimin

kontrol grubundaki ö rencilerin Türkçe dersine ili kin tutumlar

aras nda deney grubu ö rencileri lehine anlaml fark vard r. 4. lkö retim be inci
s n f Türkçe dersinde ö renme stratejilerinden not alma, özetleme ve kavram
haritalar n n kullan ld

deney grubu ö rencilerinin denel i lem süresinde, s n f-içi

etkinliklere kat l m düzeylerinin yüksek oldu u; ö rencilerin not alma ve kavram
haritas olu turmaya yönelik yap land r lm

gözlem formlar ndaki davran lar

kazand klar ; ancak, özetleme stratejisine ili kin “Okunan materyaldeki ba l
bulma” ve “Materyalde anlat lmak istenen anafikri bulma” davran lar n n gözlem
sistemati i içinde göreceli olarak daha az kazan ld

sonucuna ula lm t r.

Akbay r (2006) “Yaz l Anlat m Biçimlerinin Yazma Becerisi Edimindeki
levleri” isimli yüksek lisans çal mas nda;yazma becerisinin edinimi ve kullan m
ile ilgili çal malar, ileride ö retmen olacak e itim fakültesi ö rencileriyle
yap lm t r. Ö retmen adaylar ndan olu an 20 ki ilik uygulama grubuna 10 hafta
içerisinde 80 metin yazd r ld . Bu metinlerin verilerinden yola ç k larak haz rlanan bu
çal mada, yaz l anlat mda biçemin (üslubun) bir ö esi olarak kullan lan anlat m
biçimlerinin yazma becerisindeki i levleri edinim (yetenek) ve kullan m (uygulama)
ba lam nda ele al nm t r. Uygulamalar,sistematik bir biçimde, ilk yaz landan son
yaz lana do ru, geli ime, edinim ve kullan m düzeyinde s raland

nda, anlat m

biçimlerini kuram ve uygulama ba lam nda kavrayan, yeterli donan m

alan
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ö retmen aday bir ö rencinin, dü ünsel ya da yarat c yönü yüksek, özgün bir metin
ortaya koymasa da kurgu ve dil kullan m aç s ndan nitelikli metinler olu turmada
belirli bir düzeye ula abildi i görülmü tür.
Co kun (2006) “ lkö retim 5. S n f Örgencilerinin Kompozisyon Yazma
Becerileri Üzerine bir Ara t rma” isimli yüksek lisans çal mas nda; ilkö retim
be inci s n f ö rencilerinin yaz l

anlat m becerilerini belirlemek amac yla

yap lm t r. Bu amaçla ö rencilerin ya , cinsiyeti, sosyo-ekonomik düzeyi, annebaban n e itim düzeyi, kitap okuma say s , okul öncesi e itim al p almama
durumunun, ö rencilerin yaz l anlat m becerisi üzerindeki etkisi ve Türkçe dersine
yönelik

tutumun

ö rencilerin

yaz l

anlat m

becerilerini

yordama

düzeyi

incelenmi tir. Ara t rma 2005-2006 e itim-ö retim y l nda Edirne ilindeki ilkö retim
okullar nda

156

ilkö retim

be inci

snf

ö rencisiyle

gerçekle tirilmi tir.

Ara t rmadan elde edilen baz bulgular a a da sunulmu tur: 1. Ö rencilerin yaz l
anlat m becerileri cinsiyetlerine göre anlaml

bir farkl l k göstermemektedir.

2. Okulöncesi e itim alan ve almayan ö rencilerin yaz l anlat m beceri düzeyleri
aras nda okulöncesi e itim alan ö renciler lehine anlaml düzeyde farkl l k vard r.
3. Ö rencilerin yaz l anlat m becerileri kitap okuma say lar na göre anlaml bir
farkl l k göstermektedir. 4. Ö rencilerin yaz l anlat m becerileri annelerinin e itim
düzeyine göre anlaml bir farkl l k göstermektedir. 5.Ö rencilerin yaz l anlat m
becerileri sosyo-ekonomik düzeylerine göre üst sosyo- ekonomik düzey lehine
anlaml bir farkl l k göstermektedir. 6. Ö rencilerin cinsiyetlerine göre Türkçe
dersine yönelik tutumlar k z ö renciler lehine anlaml bir farkl l k göstermektedir.
7. Ö rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlar anne-baban n bitirdi i okul
durumuna göre anlaml bir farkl l k göstermemektedir. 8. Ö rencilerin Türkçe
dersine yönelik tutumlar sosyo ekonomik düzeylerine göre anlaml bir farkl l k
göstermemektedir. 9. Ö rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlar , yaz l anlat m
becerilerinin .02 (R2) düzeyinde yorday c s d r.
“Yarat c

Yazma Yakla m

Süreçlerinin Ve Ürünlerinin

Aç s ndan Türkçe Derslerindeki Yazma

De erlendirilmesi” adl

doktora tezinde Maltepe

(2006), Türkçe derslerindeki yazma uygulamalar n ve ö rencilerin yaz l anlat m
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çal malar n

yarat c

yazma

yakla m n n

özellikleri

de erlendirmektedir.Ara t rmada nicel ve nitel ara t rma stratejileri

aç s ndan
bir arada

kullan lm t r. Bal kesir ili örne inde yap lan çal ma, Bal kesir ili merkez
ilçesindeki tüm resmi ilkö retim okullar n Türkçe ö retmenleri ile bu okullar n
6.,7.,8. s n f ö rencilerini kapsamaktad r.Ara t rma verileri merkez ilçede yer alan
ilkö retim okullar aras ndan

maksimun çe itlilik örneklemesi yoluyla seçilen

örneklemden elde edilmi tir. Ara t rmada nicel sonuçlar olarak; Türkçe derslerindeki
uygulamalar n ö rencileri yarat c

yaz ma yöneltebilecek yazmaya haz rl k

süreçlerini ve yaz lanlar de erlendirme ve sunma süreçlerini yeterince içermedi i;
yazma süreci olu umlar n n daha etkili i ledi i ortaya ç km t r. Ara t rman n nitel
sonuçlar

olarak da; ö rencilerin, yaz lar nda dü ünsel yarat c l k aç s ndan

genellikle de i ime kapal ve aktarmac bir dü ünce yap s sergiledikleri; özde im
kurma ve farkl l k aç s ndan yeterli düzeyde olmad klar sonucuna ula lm t r. Dilsel
yarat c l k aç s ndan ise genellikle ö rencilerin, yaz lar nda genel bir anlat m dili,
tan m cümleleri, ders verici deyi ler kullanarak anlat mda kal plara ba l kald klar
ortaya ç km t r.
Mollao lu (2002), doktora çal mas nda yarat c
yöntemlerini uygulayarak

yazma ilkelerini ve

Almanca dil dersinde ö renci yazma yetilerini

geli tirmeyi amaçlam t r. Ara t rma; ö rencilerin yeni ve farkl yazma yöntemleri
sayesinde yazma dersi ile ilgili güdülenme düzeylerinin dü medi i ve sözcük
da arc

nn

geli ti ini; ayr ca yazmada tekdüzelikten

kurtulduklar n

ve

ö renciliklerinin etkinle ti ini göstermi tir.
Tekin (1979), “Okullar m zdaki Türkçe Ö retiminin Okudu unu Anlama Gücü
le Yaz l Anlat m Becerisi Hedeflerini Gerçekle tirmedeki Etkililik Derecesi” ni
belirlemek amac yla bir çal ma yap lm t r.Ara t rman n bulgular na göre, lise ve
dengi okullar bitirenlerden yüksek ö retim kurumlar na girebilen ö rencilerin
okudu unu anlama gücü ve yaz l anlat m becerisi özelliklerine yeterli düzeyde
sahip olmad klar belirtilmi tir.
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2. 2. Türkçe Derslerine Yönelik Ara(t'rmalar
Demirel (1992), “ lkokullarda Türkçe Ö retimi ve Sorunlar ” adli çal mada
öncelikle e itim sistemi içerisinde Türkçe ö retiminin tarihsel geli imine yer
verilmi ,sonra

da

ilkokul

ö retmenlerine

derslerde

dört

temel

dil

becerisinin(dinleme, konu ma, okuma, yazma) programda e it miktarda yer al p
almad
%60’

sorusuna al nan cevap irdelenmi tir.ara t rmaya kat lan ö retmenlerin
bu soruya evet yan t n

yak n lm t r.Ara t rma

verirken, ayr lan sürenin yetersizli inden

sonuçlar na

göre,

ö rencilerin

yazma

becerilerinin

geli tirilmesi için; bir bütünlük içerisinde betimleme, tart ma ve görü bildirmeye
a rl k veren yaz lar n yaz lmas , yaz m kurallar n n üzerinde titizlikle durulmas n ,
özellikle yaz m hatalar n , hece bölmeleri ve dil yanl l klar üzerinde önemle
durulmas n , ayr ca sab r ve ho görüyle yanl l klar n düzeltilmesi ve çok tekrara yer
verilmesi gerekti i sonucuna var lm t r.
Öztürk (2000)’ün “ lkö retim V. S n f Türkçe Derslerinin Yarat c Dü ünce
Aç s ndan De erlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinde yarat c dü üncenin
Türkçe

dersiyle

ili kisi

ara t r lm t r.Çal mada

ilkö retim

be inci

snf

ö rencilerinin yarat c dü ünce yetenekleri Torrance Yarat c Dü ünce Testi ile
ölçülmü tür.Ön test ve son test sonuçlar n n kar la t r lmas na dayal olarak
yürütülen deneysel çal man n amac ; ilkö retim be inci s n f ö rencilerinin Türkçe
dersindeki yarat c dü ünce yeteneklerini geli tirmek ve Torrance Yarat c Dü ünce
Testi yard m yla bu geli imin düzeyini belirlemektir.Ara t rma sonucunda Türkçe
dersinde

yarat c

dü üncenin

aktif

hale

getirilmesini

sa layan

ortamlar

sunuldu unda ö rencilerin yarat c l k yeteneklerinin geli ti i tespit edilmi tir.Deney
grubundaki ö rencilerin yarat c l

n ak c l k, esneklik ve orijinal dü ünce üretme

boyutlar nda anlaml bir art gösterdi i gözlenmi tir.
Aksakal (2002), i birlikli ö renmenin Türkçe e itimine etkisi üzerine yapt
ara t rmada zmir Jemikler lkö retim Okulu’nda 47 ö renci üzerinde deneysel bir
ara t rma yapar. Ara t rma sonucunda, i birlikli ö renme yönteminin uyguland
deney grubunun “okudu unu anlama” daki eri ileri ile geleneksel yöntemin
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uyguland

kontrol grubunun eri ileri aras nda, i birlikli ö renme grubu

ö rencilerinin lehine anlaml bir fark oldu unu saptam t r.
Gelen (2003), Bili sel fark ndal k stratejilerinin Türkçe dersine ili kin tutum,
okudu unu anlama (BFOA) ve kal c l a etkisi üzerinde durmu tur. BFOA
stratejisinin; bili sel fark ndal k becerilerini, okudu unu anlama ba ar lar n ve
Türkçe ders tutumlar n artt rd

görülmü tür.

Köklü (2003), ö rencilerin dinledi ini anlama davran n n kazand r lmas nda
dramatizasyonun etkisini incelemi tir. Ara t rma sonunda e itici draman n, 7. s n fta
iir ve 8. s n fta öykü türünden bir metnin anla lmas nda ve hat rlanmas nda düz
okuma tekni ine göre daha etkili oldu u; e itici drama tekniklerinin dinledi ini
anlamada ve hat rlamada ö rencilerin Türkçe dersi akademik ba ar düzeylerini
olumlu yönde etkiledi i; k z ö rencilerin al lagelen d ndaki uygulamalara kar
daha iyi güdülendikleri ve ayn oranda ba ar l olduklar sonuçlar na var lm t r.
Bölükba (2004), “ Yans t c

Ö retimin kinci Kademe Ö rencilerinin Türkçe

Dersine Yönelik Tutum Ve Ba ar lar

Üzerindeki Etkilili i” adl

doktora

çal mas nda; yans t c ö retimin ö rencilerin Türkçe dersi ba ar s ve tutumlar ndaki
etkilili ini ara t rm t r. Ara t rma

zmir F rat lkö retim Okulu 7.s n f ö rencileri

üzerinde yap lm t r. Kontrol gruplu ön test - son test modeli kullan lan ara t rmada,
deney grubunda yans t c ö retim teknikleri ; kontrol grubunda ise geleneksel
ö retim teknikleri uygulanm t r. Ö rencilerin Türkçe dersi ba ar s bak m ndan,
yans t c ö retimin uyguland
olarak anlaml

deney grubuyla kontrol grubu aras nda istatistiksel

bir fark bulunamam t r. Ö rencilerin Türkçe dersine yönelik

tutumlar aç s ndan deney grubu ile kontrol grubu aras nda anlaml bir fark saptanm
olup yans t c ö retim tekniklerinin ö rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlar n
artt rd

saptanm t r.Deney ve kontrol gruplar aras nda ba ar güdüsü bak m ndan

anlaml bir fark bulunamam t r.
Ayd n (2004) doktora çal mas nda, Mizah kullan m n n ö rencilerin akademik
ba ar , Türkçe dersine yönelik tutum ve mizaha yönelik tutumlar üzerindeki
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etkilili ini ara t rm t r. Ara t rma

2004-2005 ö retim y l nda zmir Buca Jerif

Tikve li lkö retim Okulu 8. s n f ö rencileri üzerinde yap lm t r.Kontrol gruplu
öntest – sontest modeli kullan lan ara t rmada, denel i lemler olarak, deney grubunda
mizahla ö retim teknikleri; kontrol grubunda ise geleneksel ö retim teknikleri
uygulanm t r.Ara t rman n verileri, “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçe i”,
“Çoktan Seçmeli Türkçe Ba ar Testi” ve “Mizaha Yönelik Tutum Ölçe i” hem
öntest hem de sontest olarak uygulanarak toplanm t r.Ara t rman n sonucunda: 1.
Türkçe dersinde mizah kullan m , ö rencilerin akademik ba ar lar üzerinde olumlu
etki yapm t r.Deney grubuyla kontrol grubu kar la t r ld
anlaml

nda deney grubu lehine

bir fark bulunmu tur. 2. Türkçe Dersine Yönelik Tutum puan

ortalamalar nda, deney grubu ile kontrol grubu aras nda istatistiksel olarak anlaml
bir fark bulunamam t r. 3. Mizah kullan m , deney grubundaki ö rencilerin mizaha
yönelik tutumlar n etkilemi tir.Deney grubuyla kontrol grubu ö rencilerinin mizaha
yönelik tutumlar nda, deney grubu lehine anlaml bir fark görülmü tür.
Oruço lu

(2004),

lkö retim

II.

kademede

ö rencilerine

eylemlerin

ö retilmesinde aktif ö renme yönteminin etkililik düzeyini ortaya koymay
amaçlam t r. Ara t rma sonunda, ilkö retim ikinci kademe ö rencilerinin Türkçe
ba ar lar nda aktif Ö renme yönteminin geleneksel ö retim yöntemine göre daha
etkili oldu u saptanm t r.
K l ç (2004), i birlikli ö renme, okudu unu anlama, strateji kullan m ve
tutumlar üzerine yapt

ara t rmada; kontrol gruplu öntest – sontest deney deseni

uygulam t r. Ara t rma sonunda; i birlikli ö renme yönteminin, ö rencilerin Türkçe
dersi okudu unu anlam ba ar lar , okudu unu anlama stratejileri ve okumaya yönelik
tutumlar üzerinde geleneksel ö retime göre daha etkili oldu u belirlenmi tir.Ayr ca
i birlikli ö renmenin okudu unu anlamadaki cinsiyete dayal farkl l klar ortadan
kald rd

n saptam t r.
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BÖLÜM III
3. YÖNTEM
Bu bölümde; ara t rman n modeli, evreni, deney deseni, ara t rma evreni ve
gruplar, veri toplama araçlar , i lem yolu, denel i lemler, verilerin analizinde
kullan lan istatistiksel çözümleme teknikleri yer almaktad r.
3.1 Ara(t'rman'n Modeli
Bu ara t rmada gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu
model kullan lm t r. “Deneme modelleri, neden-sonuç ili kilerini belirlemeye
çal mak amac ile, do ruda ara t rmac n n kontrolü alt nda, gözlenmek istenenlerin
üretildi i

ara t rma

modelleridir

(Karasar,1991,87).

Deneme

modellerinde

gözlenmek istenenler ara t rmac taraf ndan üretilir. “Ön test-son test kontrol gruplu
modelde yans z atama ile olu turulmu iki grup bulunur. Bunlardan biri deney grubu,
biri kontrol grubu olarak kullan lacakt r.Her iki grupta da deney öncesi ve deney
sonras ölçümler yap lacakt r. Modelde ön testlerin bulunmas gruplar n benzerlik
derecelerinin bilinmesine ve son test sonuçlar n n buna göre düzenlenmesine yard m
edecektir”( Karasar,1991,97).
3.2. Deney Deseni
Ara t rmada kullan lan deney deseni Tablo 3 verilmi tir.
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Tablo 3 Deney Deseni
Grup

ube
5B

Ön Test

Uygulama

Son Test

Türkçe Dersi Yarat c Yazma Teknikleri ile Türkçe Dersi
Ba ar

yapt r lacak yazma çal malar :

Testi(TDBT) *Tahminde bulunma

Ba ar
Testi(TDBT)

*metin tamamlama
Türkçe Dersi *tahminde bulunma

Türkçe Dersi

Deney

Tutum

*Bo luk doldurma

Tutum

Grubu

Ölçe i

*özet ç karma

Ölçe i

(TDTÖ)

*Kontrollü yazma

(TDTÖ)

duyulardan hareketle yazma
*güdümlü yazma
*kelime ve kavram havuzundan
seçerek yazma
*ele tirel yazma
*pencere tekni i ile iir yazma
*e yalarla diyaloglar
Rüyalardan öyküler yazma
*Monolog ve diyaloglar yazma
*metne yeni bir son yazma
*yap land r lm yazma
*hayal yolculu u
5A
Kontrol

Türkçe Dersi

Türkçe Dersi

Ba ar

Ba ar

Testi(TDBT)

Testi(TDBT)

Türkçe Dersi Geleneksel yazma çal malar

Türkçe Dersi

Tutum

Tutum

Ölçe i

Ölçe i

(TDTÖ)

(TDTÖ)

Grubu
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3.3. Ara(t'rma Evreni ve Gruplar
Bu ara t rman n evrenini 2006-2007 e itim-ö retim y l nda zmir ili Buca
ilçesinde bulunan 2 özel ve 49 resmi ilkö retim okulunun 5. s n f nda okumakta olan
6043 ö renci olu turmaktad r.
Ara t rman n deneme uygulamas için seçilen çal ma grubunu zmir ili, Buca
ilçesi ilkö retim okullar

aras ndan yans z atama ile belirlenen 5 okuldan 305

ö rencinin olu turmu tur.
Deneme uygulamas yap lan ilkö retim okullar :
Buca Me küre Jaml lkö retim Okulu
Buca Süleyman Bilgen lkö retim Okulu
Buca Recep Ersay n lkö retim Okulu
Buca smail Jekip Uyal lkö retim Okulu
Buca Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim Okulu
Ara t rman n as l uygulamas , 2007-2008 e itim-ö retim y l n n 2. döneminde
zmir Buca Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim Okulu’nun 5.s n f ubelerinden
(5A, 5B, 5C, 5D, 5E) sosyo-ekonomik aç dan ve Türkçe dersi 4.s n f y l sonu not
ortalamalar n n benzer oldu u ö rencilerin bulundu u 5A ve 5B s n flar nda
yap lm t r. As l uygulaman n 5A ve 5B s n flar nda yap lmas n n nedeni;
homojenli i sa lamak amac yla zmir Buca Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim
Okulu’nun 5.s n f ubelerindeki ö rencilerin 4.s n f Türkçe dersi

y l sonu not

ortalamalar ve sosyo-ekonomik düzeyleri incelenmi ve tüm 5.s n f ubelerinin s n f
ö retmenlerinin görü leri al narak birbirine benzer özellikteki ö rencilerin 5A ve
5B s n flar nda bulundu u tespit edilmi tir.
5A ve 5B s n flar ndaki ö rencilerden 4.s n f Türkçe dersi y l sonu not
ortalamalar ve sosyo-ekonomik düzeyi benzer olan 34’er ö renci belirlenmi tir. 5A
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s n f ndan belirlenen 34 ö renci kontrol grubunu ve 5B s n f ndan belirlenen 34
ö renci de deney grubunu olu turmu tur.Deney ve kontrol gruplar ndaki ö renci
say lar ve cinsiyetlerine göre da l mlar Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4 Deneklerin Gruplara ve Cinsiyetlerine Göre Da9'l'mlar'
Cinsiyet

Kontrol Grubu

Deney Grubu

K zlar

17

17

Erkekler

17

17

Toplam

34

34

Çal man n yap lmas için bu okulun seçilmesinin temel sebebi ara t rmac n n
ayn okulda s n f ö retmeni olmas ve ara t rman n as l uygulamas yap laca

zaman

deney ve kontrol gruplar n n Türkçe derslerine girecek ve ara t rmay bizzat
yürütecek olmas d r. Böylece ö retmen faktöründen kaynaklanabilecek hatalar n
minimuma indirilmeye çal lm t r.
3.4. Veri Toplama Araçlar'
Bu ara t rmada veriler, Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ), lkö retim 5. s n f
Türkçe dersi 2. dönem kazan mlar n ölçen Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT) ve
ö rencilere çal ma süresince yazd r lan yarat c yazma ürünleri ile toplanm t r.
3.4.1 Türkçe Dersi Ba(ar' Testi
Türkçe Dersi Ba ar Testi, as l uygulamada yarat c yazma çal malar sonucunda
ö rencilerde görülmesi hedeflenen Türkçe dersine ait ö renme alanlar ndaki genel
ba ar y tespit etmeyi amaçlar.
Uygulaman n yap laca

lkö retim Türkçe Dersi 5. S n f Ö retim Program 2.

dönem kazan mlar incelenerek Türkçe dersinin Dinleme, Konu ma, Okuma, Yazma
alanlar ndaki ö renci kazan mlar dikkate al narak ve bu kazan mlara ait belirtke
tablosu haz rlanarak ara t rmac taraf ndan 30 çoktan seçmeli sorudan olu an Türkçe
Dersi Ba ar Testi haz rlanm t r.
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Özçelik’e (1981: 139) göre küçük ya ve s n flarda kullan lacak çoktan seçmeli
sorularda dört seçene in bulunmas uygundur. Bu görü ten hareketle her bir madde
dört seçenek içerecek ekilde haz rlanm t r. Olu turulan sorular, zmir ilinde çe itli
ilkö retim okullar nda 4. ve 5. s n fta görev yapan dört s n f ö retmeni, 3 Türkçe
ö retmeni ve üniversiteden 6 ö retim üyesinden testin uygulanabilirli i, ifadeleri,
dil kurallar na uygunlu u, programa uygunlu u aç s ndan al nan uzman görü ü
al nm t r. Bu görü ler do rultusunda sorularda gerekli düzenlemeler yap larak 30
sorudan olu an çoktan seçmeli bir ba ar testi haz rlanm t r.
Özçelik’e göre (1981) bir testin ilk haz rlanan ekliyle tam istenen niteliklerde bir
test olmas n n beklenemeyece ini, gösterilen titizlik ve harcanan çaba artt kça test de
istenen niteliklere sahip bir teste yakla abilir. Üstelik haz rlanan testin nitelikli bir
test olmas güçlü bir olas l kla da olsa, durumun gerçekten de böyle olup olmad
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görülmesi gerekir. Sonuç olarak haz rlanan testin denenmesi, deneme sonuçlar n n
analiz

edilmesi,

analiz

sonuçlar ndan

yararlan larak

testin

geçerlilik

ve

güvenilirli inin saptanmas gerekir. Uzmanlar n görü leri do rultusunda gerekli
düzenlemeler yap larak son ekli verilen test, güvenirlik hesaplamas yap lmas
amac yla zmir ili Buca ilçesi Me küre Jaml
lkö retim Okulu,

Recep

Ersay n

lkö retim Okulu, Süleyman Bilgen

lkö retim

Okulu,

smail

Jekip

Uyal

lkö retim Okulu, Hüseyin Avni Ate o lu lkö retim Okulu’ndan toplam 305
be inci s n f ö rencisine uygulanm t r. Bu uygulama sonucu elde edilen veriler,
SPSS 12.0 istatistik program kullan larak testin madde güçlü ü, ay rt edicili i ve
çeldiricilerin i lerli i saptanarak geçerlilik ve güvenilirli i en dü ük olan sorular
tespit edilmi tir. 30 sorudan olu an testten analiz sonucunda güvenilirli i dü ük olan
8 soru testten ç kar lm

ve testteki soru say s 22’ye indirilmi tir. Çoktan seçmeli

olarak haz rlanan Türkçe Dersi Ba ar Testi’nin madde ve veri analizi Tablo 5’te
gösterilmi tir.
Çal mam zda kulland

m z Türkçe Dersi Ba ar Testi’nin

analizine göre güvenilirli i 0,82 olarak bulunmu tur.

madde ve veri
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Özdamar (1999,522), Alfa Katsay s n n (a) de erlendirilmesinde uyulan
de erlendirme ölçütünü a a da verilen ekilde oldu unu belirtmektedir;
0,00 b a < 0,40 ise ölçek güvenilir de ildir.
0,40 b a < 0,60 ise ölçek dü ük güvenilirliktedir.
0,60 b a < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0,80 b a < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
Özdamar’ n belirtti i ölçüte göre kulland

m z Türkçe Dersi Ba ar Testi yüksek

derecede güvenilirdir.
Geçerlilik ve güvenilirli i yüksek olan soru maddeleriyle test, yeniden
düzenlenerek as l uygulamada deney ve kontrol gruplar na
olarak uygulanm t r.

öntest ve sontest
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Tablo 5
Türkçe Dersi Ba(ar' Testi’nin Madde ve Veri Analizi
Soru No

Madde Zorlu9u

Madde Ay'r'c'l'9'

Standart Sapma

1

0,86

0,25

0,34

2

0,65

0,40

0,47

3

0,83

0,50

0,37

4

0,71

0,50

0,45

5

0,57

0,28

0,49

6

0,68

0,42

0,46

7

0,75

0,31

0,42

8

0,86

0,41

0,34

9

0,44

0,24

0,49

10

0,55

0,30

0,49

11

0,45

0,23

0,49

12

0,58

0,38

0,49

13

0,62

0,37

0,48

14

0,77

0,38

0,42

15

0,79

0,51

0,40

16

0,64

0,40

0,47

17

0,64

0,42

0,47

18

0,35

0,36

0,47

19

0,61

0,41

0,48

20

0,54

0,39

0,49

21

0,52

0,38

0,50

22

0,60

0,49

0,48

Testin Güvenirli i (r)=0,82
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3.4.2 Türkçe Dersi Tutum Ölçe9i
Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ), lkö retim 5. s n f ö rencilerinin Türkçe
dersine

yönelik

tutumlar n

belirlemek

amac yla

ara t rmac

taraf ndan

haz rlanm t r.
Ölçe in ara t rma problemiyle olan ili kisinin gücünü artt rmak amac yla ilk
a amada Türkçe dersine yönelik tutumla ilgili olarak alan yaz nda yer alan ara t rma,
yay nlar ve ölçekler incelenmi tir (Güngör, 2004; Aksakal 2002; Altunay, 2002;
Baccus 2004). Alan yaz n taramas yla genel bir çerçeve olu turulduktan sonra,
ölçe in geli tirilmesine temel olmas bak m ndan baz ilkö retim okullar nda konuya
ili kin olarak ö rencilere, hem görü me yöntemi ile sorular sorularak (Türkçe dersini
seviyor musun?neden?) gibi aç k uçlu sorularla kompozisyon yazd r lm
(Türkçe

dersini

severim.

Çünkü;………/Türkçe

dersini

hem de
sevmem.

Çünkü………………..)yöneltilerek düz yaz biçiminde yan tlar elde edilerek bilgi
havuzu olu turulmu tur. Alan yaz n taramas ndan elde edilen ilgili yarg lar ve
ö rencilerin görü lerinden ç kar lan sonuçlar maddeler haline getirilmi tir. Maddeler
hakk nda zmir ilinde çe itli ilkö retim okullar nda 4. ve 5. s n fta görev yapan dört
s n f ö retmeni, 3 Türkçe ö retmeni ve üniversiteden 6 ö retim üyesinden görü leri
al nm t r. Ölçe in uygulanabilirli i, ifadeleri, dil kurallar na uygunlu u aç s ndan
al nan uzman görü ü önerileri do rultusunda yarg lar yeniden düzenlenmi tir.
Geli tirilen ölçekte 10 madde olumsuz tutumlar , 20 madde de olumlu tutumlar ifade
edecek biçimde 30 maddeden olu mu tur. Bu yarg lara ili kin ö rencilerin kat lma
düzeylerini belirlemek amac yla Likert tipi ölçekle “Tamamen Kat l yorum,
Kat l yorum, Karars z m, Kat lm yorum, Hiç Kat lm yorum”
derecelendirme

yap lm t r.

Uzmanlar n

görü leri

eklinde

do rultusunda

düzenlemeler yap larak son ekli verilen 30 maddelik Likert

be li
gerekli

tipi Türkçe Dersi

Tutum Ölçe i (TDTÖ), faktör analizi yap lmas amac yla zmir ili Buca ilçesi
Me küre Jaml lkö retim Okulu , Süleyman Bilgen lkö retim Okulu,Recep Ersay n
lkö retim Okulu, smail Jekip Uyal
lkö retim

Okulu’ndan

uygulanm t r.

toplam

286

lkö retim Okulu, Hüseyin Avni Ate o lu
ilkö retim

be inci

snf

ö rencisine
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Bu uygulama sonucu elde edilen veriler, SPSS 12.0 istatistik program
kullan larak çözümlenmi tir. Ara t rmada kullan lan arac n yap geçerlili ini test
etmek için faktör analizi tekni i uygulanm t r (Özdamar, 2004). Ölçme arac nda
ayn

amaçlar

yada tutum ifadelerini ölçmeyen maddeleri ay klarken; önce

döndürülmemi Temel Bile enler Analizi Tekni i (PCA) sonra da temel bile enlere
göre

Varimax

Dik Döndürme Tekni i kullan lm t r. Ölçe in faktör say s n n

saptanmas nda öncelikle özde er say s n n saptanmas nda öncelikle özde er
say s n n 1’den büyük olmas na bak lm t r. Tutum ifadelerinin yer ald klar
faktördeki yük de erlerinin yüksek olmas na özen gösterilmi tir. Faktör yük de eri
0,40 ve daha yüksek olan tutum ifadelerinin ölçülmek istenen tutumu daha iyi
ölçtü ü dü ünülerek ve iki yük de eri aras ndaki fark n en az 0,10 olmas na dikkat
edilerek bu duruma uymayanlar ölçekten ç kar lm t r. 30 maddeden olu an ölçekten
analiz sonucunda güvenilirli i dü ük olan 9 madde ç kar lm

ve testteki madde

say s 21’ e indirilmi tir.Türkçe Dersi Tutum Ölçe i’nin madde ve veri analizi Tablo
6’da gösterilmi tir.
Ölçe in yap geçerlili i, faktör analizi sonunda hesaplanan varyans oranlar ile
belirlenmektedir. Yap lan faktör analizi sonunda ölçe in üç faktörlü bir yap
sergiledi i ve toplam varyans n %49,80’ini aç klad
faktörlerinin aç klad

ortaya ç km t r. Ölçe in alt

varyans oranlar s ras yla birinci faktör için %31,19; ikinci

faktör için %10,76 ve üçüncü faktör için 7,85 olarak bulunmu tur. Toplam varyans n
2/3’üne

giren

faktörler

önemli

faktörler

olarak

de erlendirilmekte

(Büyüköztürk,2002) , %30 ve üzerindeki toplam varyans oranlar ise ölçe in faktör
yap s için yeterli kabul edilmektedir ( Uzun ve Sa lam, 2006 ; Özer ve ark., 2007).
Bu ölçütler do rultusunda Türkçe Dersi Tutum Ölçe i, aç klad

varyans oran ve

üç faktörlü yap s yla geçerli bir ölçek olarak kabul edilebilir. Ölçe in üç alt
faktörünün içinde yer alan maddelerin faktör yükleri, madde toplam korelasyonlar ,
betimleyici istatistik de erleri Tablo 6’da verilmi tir.
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Tablo 6
Türkçe Dersi Tutum Ölçe9i Faktör ve Madde Analizi Sonuçlar'
Madde

1. Faktör 2. Faktör 3. Faktör Madde

Madde

Standart

No

Yükü

Toplam

Zorlu u

Sapma

Korelasyonlar

x

(ss)

Yükü

Yükü

12*

0,753

6,551

4,30

0,90

21*

0,701

2,260

4,36

1,06

22*

0,683

1,648

4,18

1,07

5*

0,664

1,053

4,08

1,10

2*

0,644

0,937

4,17

1,02

6*

0,619

0,879

3,73

1,23

16*

0,573

0,794

4,36

1,14

3*

0,565

0,759

3,93

1,06

8

0,815

0,716

3,76

1,04

7

0,731

0,661

4,05

1,05

1

0,676

0,629

3,64

0,96

4

0,676

0,551

3,65

1,05

10

0,653

0,527

3,94

1,10

9

0,647

0,478

3,94

1,04

23

0,604

0,465

3,43

1,28

24

0,707

0,433

3,87

1,11

25

0,687

0,391

3,99

0,93

29

0,627

0,350

3,67

1,10

19

0,598

0,324

3,47

1,02

28

0,593

0,310

3,88

1,15

14

0,538

0,286

3,47

0,91

* olumsuz maddeleri ifade eder.
21 maddeden olu an üç boyutlu Türkçe Dersi Tutum Ölçe i’nin Cronbach Alfa
güvenirlik katsay s 0,86 olup toplam varyans n %49,80’ini aç klamaktad r.
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Faktör yüklerinin birinci faktör için 0,565 ile 0,753 ; ikici faktör için 0,604 ile
0,815 ve üçüncü faktör için 0,538 ile 0,707 aras ndad r. Faktör yükleri 0,30’un
üzerinde olan maddeler, ölçe in faktör yap s için güçlü olan maddeler olarak kabul
edilmektedir. Faktörlerde yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,50’nin üzerinde
olmas

bu maddelerin güçlü bir faktör yap lar

oldu unu göstermektedir

(Büyüköztürk, 2002).
Ölçek, likert tipinde olup olumlu ifadeler için 5-4-3-2-1, olumsuz ifadeler için 12-3-4-5 eklinde ters puanlanm t r. Türkçe Dersi Tutum Ölçe i Tutum ölçe i
puanlama biçimi Tablo 7’de gösterilmi tir.
Tablo 7 Türkçe Dersi Tutum Ölçe9i Puanlama Biçimi
fadeler

Olumlu Madde

Olumsuz fadeler

Tamamen Kat l yorum

5

1

Kat l yorum

4

2

Karars z m

3

3

Kat lm yorum

2

4

Hiç Kat lm yorum

1

5

As l uygulamada kullan lan ölçekte, 12 olumlu ve 8 olumsuz toplam 21 tutum
ifadesinin yer al r.Ölçekten elde edilebilecek en dü ük puan 21, en yüksek puan ise
105’tir.
Ölçekte birinci alt boyuta; Türkçe dersine ili kin olumsuz duygular boyutu,
ikinci boyuta; ilgi ve istek boyutu, üçüncü boyuta; ya amda kullanma boyutu ad
verilmi tir. Türkçe Dersi Tutum Ölçe i’ndeki alt boyutlara göre maddelerin da l m
Tablo 8’de gösterilmi tir.
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Tablo 8 Türkçe Dersi Tutum Ölçe9i Alt Boyutlara Göre Madde Da9'l'm'
Alt Boyutlar

Madde No

Madde Say's'

Türkçe Dersine li kin 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15,
Olumsuz Duygular
lgi ve stek
Ya amda Kullanma

8

16
1, 4, 7, 8, 9, 10, 17

7

12, 14, 18, 19, 20, 21

6

3. 5. (lem Yolu
Bu bölümde, uygulaman n gerçekle tirilmesinde yap lan çal ma basamaklar na
yer verilmi tir. Bunlar; haz rl k çal malar , bilgilendirme çal malar , yeti tirme
çal malar , ön uygulamalar n yap lmas , denel i lemler ve son ölçümlerdir.
3. 5. 1. Haz'rl'k Çal'(malar'
Ara t rman n bu a amas nda, uygulama yap lacak okulun seçilmesi, okulun ve
ö retmenin saptanmas , zmir l Milli E itim Müdürlü ü’nden izin al nmas , okul
idaresine gerekli bilgiler verilmesi, uygulama için deneklerin belirlenmesi,
kullan lacak yarat c

yazma çal ma etkinliklerinin haz rlanmas , denel i lem

takviminin haz rlanmas i lemleri yap lm t r.
Ara t rma hakk nda gerekli bilgileri içeren Ara t rma Önerisi verilerek zmir l
Milli E itim Müdürlü ü’nden uygulama izni al nm t r.
Deneysel uygulaman n yap laca

okul seçilirken örneklemin

geneli temsil

edebilmesi için orta sosyo-ekonomik düzeyden bir okul seçmenin gereklili i ortaya
ç km t r. Bu nedenle orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil edebilecek okullar
aras ndan yans z atama yoluyla deneyin yap laca

okul olarak zmir Buca Hüseyin

Avni Ate o lu lkö retim Okulu seçilmi tir. Çal man n yap lmas için bu okulun
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tercih edilmesinin bir di er sebebi de ara t rmac n n ayn okulda s n f ö retmeni
olmas d r.
Deneysel çal mada homojenli i sa lamak amac yla zmir Buca Hüseyin Avni
Ate o lu lkö retim Okulu’nun 5.s n f ubelerindeki ö rencilerin 4.s n f Türkçe dersi
y l sonu not ortalamalar ve sosyo-ekonomik düzeyleri incelenmi ve tüm 5.s n f
ubelerinin

s n f ö retmenlerinin görü leri al narak birbirine benzer özellikteki

ö rencilerin

5A ve 5B s n flar nda bulundu u tespit edilmi tir. 5A ve 5B

s n flar ndaki ö rencilerden 4.s n f Türkçe dersi y l sonu not ortalamalar ve sosyoekonomik düzeyi benzer olan 34’er ö renci belirlenmi tir. 5A s n f ndan belirlenen
34 ö rencinin kontrol grubunu ve 5B s n f ndan belirlenen 34 ö rencinin de deney
grubunu olu turmas na karar verilmi tir.
Okul yönetimi yap lacak deneysel çal man n amac , önemi, bilime getirece i
katk ve yap lacak uygulama ile ilgili bilgi verilmi tir.
Deneysel i lem süresince deney ve kontrol gruplar n n Türkçe derslerine
ara t rmac n n bizzat kendisi girmesi için okul yönetiminden izin al nm t r. Böylece
ö retmen

faktöründen

kaynaklanabilecek

hatalar n

minimuma

indirilmesi

dü ünülmü tür.
Deney grubunda kullan lmak üzere yarat c yazma teknikleri ile yapt r lacak
yazma çal malar

belirlenmi ve bunlarla ilgili etkinlik yapraklar haz rlanm t r.

A a da yer alan yarat c yazma tekniklerinin kullan lmas na karar verilmi tir:
•

Tahminde bulunma

•

Metin tamamlama

•

Tahminde bulunma

•

Bo luk doldurma

•

Duyulardan hareketle yazma

•

Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma

•

Pencere tekni i ile iir yazma

•

E yalarla diyaloglar
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•

Rüyalardan öyküler yazma

•

Monolog ve diyaloglar yazma

•

Metne yeni bir son yazma

•

Yap land r lm yazma

•

Hayal yolculu u

•

Sözcük sepeti

•

Uyar c yazma

•

Akrosti

•

Sözcük türeterek öykü yazma

Ara t rman n

deneysel

uygulamas n n

zaman

çizelgesi

Ara t rman n deneysel i lemler zaman çizelgesi Tablo 9’da verilmi tir.

belirlenmi tir.
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Tablo 9 Ara(t'rman'n Deneysel (lemler Zaman Çizelgesi
Tarih

Yap'lacak (lemler
Kontrol

grubuna

Türkçe

Ba ar

Testi’nin ön uygulamas n n (ön test
uygulamas ) yap lmas .
Deney grubuna Türkçe Dersi Ba ar
06.03.2008

Testi’nin ön uygulamas n n (ön test
uygulamas ) yap lmas .
Kontrol grubuna Türkçe Dersi Tutum
Ölçe i’nin

ön uygulamas n n (ön test

uygulamas ) yap lmas .
07.03.2008

Deney grubuna Türkçe Dersi Tutum
Ölçe i’nin

ön uygulamas n n (ön test

uygulamas ) yap lmas .
Deney grubunda deneysel çal man n
uygulamaya ba lanmas ve yürütülmesi
10.03.2008-28.05.2008

Kontrol grubunda

programa göre

yazma çal malar n n yürütülmesi.
Kontrol grubuna

Türkçe Ba ar

Testi’nin son uygulamas n n (son test
uygulamas ) yap lmas .
29.05.2008

Deney grubuna Türkçe Dersi Ba ar
Testi’nin son uygulamas n n (son test
uygulamas ) yap lmas .
Kontrol grubuna Türkçe Dersi Tutum
Ölçe i’nin son uygulamas n n (son test

30.05.2008

uygulamas ) yap lmas .
Deney grubuna Türkçe Dersi Tutum
Ölçe i’nin son uygulamas n n (son test
uygulamas ) yap lmas .
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3.5.2. Bilgilendirme Çal'(malar'
Deneysel çal man n yap laca

s n flardaki ö rencilere uygulanacak çal ma

hakk nda uygulama ba lamadan önce deney grubuna yarat c yazma çal malar
hakk nda bilgi verildi.
3.5.3. Ön Ölçümler (Ön Test Uygulamalar')
Ara t rman n ön test ölçümleri gerekli aç klamalar yap larak 06.03.2008 ve
07.03.2008 tarihlerinde a a da belirtilen ekilde yap lm t r:
•

06.03.2008 tarihinde kontrol grubuna Türkçe Ba ar Testi’nin ön uygulamas
2. ders saatinde bir ders saati (40 dk) süreyle uygulanm t r.Uygulama
s ras nda herhangi bir aksakl k olu mam t r.

•

06.03.2008 tarihinde deney grubuna Türkçe Dersi Ba ar Testi’nin ön
uygulamas 4. ders saatinde bir ders saati (40 dk) süreyle uygulanm t r.
Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k olu mam t r.

•

07.03.2008 tarihinde kontrol grubuna Türkçe Dersi Tutum Ölçe i’nin ön
uygulamas

2.

ders

saatinde

bir

ders

saati

(40

dk)

süreyle

uygulanm t r.Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k olu mam t r.
•

07.03.2008 tarihinde deney grubuna Türkçe Dersi Tutum Ölçe i’nin ön
uygulamas 4. ders saatinde bir ders saati (40 dk) süreyle uygulanm t r.
Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k olu mam t r.

3.5.4. Denel (lemler
10.03.2008 - 28.05.2008 tarihleri aras nda deney ve kontrol gruplar nda u denel
i lemler yap lm t r:
•

Deney Grubu: 10.03.2008 - 28.05.2008 tarihleri aras nda deney grubunda
haftada 2 ders saati olmak üzere 12 hafta süresince yarat c yazma tekniklerine
haz rlanan etkinlik yapraklar kullan larak yazma çal mas yapt r lm t r. Denel
i lemler süresince deney grubunda yazma çal malar nda u tekniklere göre
haz rlanan etkinlik yapraklar kullan lm t r:

101

•

Tahminde bulunma

•

Metin tamamlama

•

Tahminde bulunma

•

Bo luk doldurma

•

Duyulardan hareketle yazma

•

Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma

•

Pencere tekni i ile iir yazma

•

E yalarla diyaloglar

•

Rüyalardan öyküler yazma

•

Monolog ve diyaloglar yazma

•

Metne yeni bir son yazma

•

Yap land r lm yazma

•

Hayal yolculu u

•

Sözcük sepeti

•

Uyar c yazma

•

Akrosti

•

Sözcük türeterek öykü yazma

Deney grubunda denel i lemler sürecinde 1 ders yazma çal mas yapt r lm , 1
ders de yaz lanlar n payla m için ve düzeltmeler için ayr lm t r.
• Kontrol Grubu: 10.03.2008 - 28.05.2008 tarihleri aras nda kontrol grubunda
haftada 2 ders saati olmak üzere 12 hafta süresince geleneksel yazma çal malar
yapt r lm t r.
3.5.5. Son Ölçümler (Son Test Uygulamalar')
•

Denel i lemler tamamland ktan sonra 29.05.2008 tarihinde kontrol grubuna
Türkçe Ba ar Testi’nin son uygulamas 2. ders saatinde bir ders saati (40 dk)
süreyle

uygulanm t r.

olu mam t r.

Uygulama

s ras nda

herhangi

bir

aksakl k
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•

Denel i lemler tamamland ktan sonra 29.05.2008 tarihinde deney grubuna
Türkçe Dersi Ba ar Testi’nin son uygulamas 4. ders saatinde bir ders saati
(40 dk) süreyle uygulanm t r. Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k
olu mam t r.

•

Denel i lemler tamamland ktan sonra 30.05.2008 kontrol grubuna Türkçe
Dersi Tutum Ölçe i’nin son uygulamas 2. ders saatinde bir ders saati (40
dk) süreyle uygulanm t r. Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k
olu mam t r.

•

Denel i lemler tamamland ktan sonra

30.05.2008 deney grubuna Türkçe

Dersi Tutum Ölçe i’nin son uygulamas 4. ders saatinde bir ders saati (40
dk) süreyle uygulanm t r. Uygulama s ras nda herhangi bir aksakl k
olu mam t r.
Son ölçümlerin tamamlanmas ndan sonra verilerin çözümlenmesine geçilmi tir.
3.6. Veri Çözümleme Teknikleri
Ara t rma

kullan lan

Windows ve Microsoft
çözümlenmi tir.

ölçek ve testlerle toplanan veriler

SPSS 12.0 for

Office XP Professional paket programlar kullan larak

Verilerin

çözümlenmesinde

a a daki

istatistik

kullan lm t r:
1. Temel Bile enler Analizi Tekni i (PCA)
2. Varimax Dik Döndürme Tekni i
3. Pearson Momentler Çarp m Korelasyonu Katsay s Tekni i
4. t-Testi
5. Varyans Analizi
6. Standart Sapma
7. Aritmetik Ortalama

teknikler
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde; toplanan verilerin, her alt problemle ilgili olarak yap lan istatistiksel
çözümlemeleri sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlar yer
almaktad r.
4. 1. Birinci Alt Problemle lgili Bulgular ve Yorum
Ara t rman n birinci alt problemi “Türkçe dersine ili kin tutumlar, yarat c yazma
tekni inin uyguland

ve uygulanmad

s n flarda anlaml bir farkl l k göstermekte

midir?” eklinde düzenlenmi tir
Yarat c yazma tekniklerinin ö rencilerin, Türkçe dersine ili kin tutumlar na
etkisini inceleyebilmek amac yla ö rencilerin, denel süreç ba lamadan önceki ve
denel süreç bittikten sonraki tutum düzeyleri geli tirilen Türkçe Dersi Tutum Ölçe i
ile belirlenerek; tutum düzeyleri aras nda önemli farklar olup olmad

yap lan

analizlerle belirlenmeye çal lm t r.
Yarat c yazma tekni inin uygulanmad

grupta (kontrol grubu) Türkçe Dersi

Tutum Ölçe i (TDTÖ)’nden ald klar ön tutum ve son tutum puanlar ortalamalar ttesti ile analiz edilmi tir.
Kontrol grubu ö rencilerinin ön tutum ve son tutum puan ortalamalar ile
bunlar n kar la t r lmalar Tablo 10’da verilmi tir.
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Tablo 10
Kontrol Grubundaki Ö9rencilerin Ön Tutum ve Son Tutum Puanlar'n'n
t-Testi Sonuçlar'
Kontrol
Grubu
Ön
Tutum
Son
Tutum

x
n
(Ö9renci (Aritmetik
Say's') Ortalama)
34
80,67

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

7,71

p>0,05
-2, 562

34

85,67

Önem
Denetimi

0,361

9, 70

Fark önemsiz

Kontrol grubuna denel sürecin ba nda ve sonunda uygulanan tutum ölçe inden
al nan ön tutum ve son tutum puanlar n n t-testi analizine göre; kontrol grubunun ön
tutum ve son tutum puanlar aras nda istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlaml bir
farkl la ma

görülmemektedir

düzeylerinin ön test

(p=0,361;

ve son test

p>0,05).

Kontrol

grubunda

tutum

sonunda benzer nitelik göstermesi, bu grupta

programa uygun yazma e itimi yap lmas ndad r.
Yarat c yazma tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’nden ald klar ön tutum ve son tutum puanlar
aras nda anlaml bir fark olup olmad

t-testi ile incelenmi tir.

Deney grubu ö rencilerinin ön tutum ve son tutum puan ortalamalar ile bunlar n
kar la t r lmalar Tablo 11’de verilmi tir.
Tablo 11
Deney Grubundaki Ö9rencilerin Ön Tutum ve Son Tutum Puanlar'n'n
t-Testi Sonuçlar'
Deney
Grubu
Ön
Tutum
Son
Tutum

n
(ö9renci
say's')
34

x
(Aritmetik
Ortalama)
66,35

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

3,10

p< 0,05
-36,65

34

94,05

5, 06

Önem
Denetimi

0,002
Fark önemli
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Tablo 11’de deney grubunun Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’nden ald klar
ön tutum ve son tutum puanlar kar la t r lm t r. Deney grubunun son tutum
ortalamas 94,05 olup, ön tutum ortalamas olan 66,35’ten büyüktür. statistiksel
analiz sonucunda, deney grubunun Türkçe dersine yönelik son tutum ortalamas n n
anlaml düzeyde (p= 0,02; p< 0,005) farkl la t

saptanm t r. Bu durum, deney

grubunda uygulanan yarat c yazma çal malar n n, ö rencilerin Türkçe dersine
ili kin tutumlar n olumlu yönde etkiledi i, tutumlar art rmada daha etkili oldu unu
göstermektedir.
Yarat c yazma tekni inin uygulanmad

gruptaki (kontrol grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’ nden ald klar son tutum puanlar ile Yarat c
yazma tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin Türkçe Dersi

Tutum Ölçe i (TDTÖ)’ nden ald klar son tutum puanlar aras nda anlaml bir fark
olup olmad

t-testi ile incelenmi tir.

Deney ve kontrol gruplar n n Türkçe dersine yönelik

son test tutum puan

ortalamalar n n kar la t r lmas Tablo 12’de gösterilmi tir.
Tablo 12
Deney ve Kontrol Gruplar'n'n Türkçe Dersine Yönelik Son Test Tutum
Puan Ortalamalar'n'n Kar('la(t'r'lmas'
Gruplar
Kontrol
Grubu
Deney
Grubu

n
(ö9renci
say's')
34

x
(Aritmetik
Ortalama)
85,67

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

9,70

p< 0,05
-4,46

34

94,05

Önem
Denetimi

0,008

5, 06

Fark önemli

Tablo 12’de kontrol ve deney grubunun Türkçe Dersi Tutum Ölçe i
(TDTÖ)’nden ald klar son tutum puanlar kar la t r lm t r. Deney grubunun son
tutum ortalamas 94,05 olup, kontrol grubunun son tutum ortalamas olan 85,67’den
büyüktür. statistiksel analiz sonucunda, deney grubunun Türkçe dersine yönelik son
tutum ortalamas n n anlaml düzeyde (p= 0,08; p< 0,005) farkl la t

saptanm t r.
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Bu durum, deney grubunda uygulanan yarat c yazma çal malar n n, kontrol
grubuna göre, ö rencilerin Türkçe dersine ili kin tutumlar n

olumlu yönde

etkiledi i, tutumlar art rmada daha etkili oldu unu göstermektedir.
Yarat c yazma tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’ nden ald klar son tutum puanlar ile
cinsiyetleri aras ndaki ili kiyi bulmak için t-testi uygulanm t r.
Deney grubundaki ö rencilerin Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’ nden
ald klar

son tutum puanlar

ile cinsiyetleri aras ndaki ili ki Tablo 13’te

gösterilmi tir.
Tablo 13
Deney Grubu Ö9rencilerinin Son Tutum Puanlar' le Cinsiyetleri Aras'ndaki
li(ki
x
n
Deney Cinsiyet (ö9renci (Aritmetik
Grubu
say's') Ortalama)

Son
Tutum
Son
Tutum

Kz

17

94,35

Ss

T(de9eri) P(de9eri) Önem
Denetimi

5,98

p> 0,05
0,334

Erkek

17

93,76

0,096

4,11

Fark
önemsiz

Tablo 13’te deney grubunun Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’nden ald klar
son tutum puanlar ile cinsiyet de i keni kar la t r lm t r. Yap lan istatistik
hesaplamalara göre k z ö rencilerin son tutum ortalamas 94,35 ; erkek ö rencilerin
son tutum ortalamas 93,76’d r. statistiksel analiz sonucunda, deney grubundaki k z
ve erkek ö rencilerin son tutum puanlar
farkl la mad

ortalamalar n n anlaml

düzeyde

görülmektedir (p= 0,096; p> 0,05). Bu durumda yarat c yazma

çal malar sonucunda edinilen son tutum puanlar , ö rencilerin cinsiyetlerine göre
anlaml

bir farkl l k göstermemektedir. Yap lan analize göre

deney grubu

ö rencilerinin Türkçe Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’ nden ald klar son tutum
puanlar

ile cinsiyetleri aras nda kabul edilebilir herhangi bir ili ki oldu u

saptanamam t r.
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4. 2. kinci Alt Problemle lgili Bulgular ve Yorum
Ara t rman n ikinci alt problemi “Yarat c yazma tekni i uygulanan s n flardaki
ö rencilerin , uygulama yap lmayan s n flardaki ö rencilere göre Türkçe dersindeki
ba ar s anlaml bir farkl l k göstermekte midir?” eklinde düzenlenmi tir.
Yarat c yazma tekniklerinin ö rencilerin, Türkçe dersindeki ba ar lar na etkisini
inceleyebilmek amac yla ö rencilerin, denel süreç ba lamadan önceki ve denel süreç
bittikten sonraki ba ar düzeyleri, geli tirilen Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT) ile
belirlenerek; ba ar düzeyleri aras nda önemli farklar olup olmad

yap lan

analizlerle belirlenmeye çal lm t r.
Yarat c yazma tekni inin uygulanmad

grupta (kontrol grubu) Türkçe Dersi

Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar ön test ve son test puan ortalamalar t-testi ile
analiz edilmi tir.
Kontrol grubu ö rencilerinin ön test ve son test puan ortalamalar ile bunlar n
kar la t r lmalar Tablo 14’de verilmi tir.
Tablo 14
Kontrol Grubundaki Ö9rencilerin Ön Test ve Son Test Puanlar'n'n
t-Testi Sonuçlar'
Kontrol
Grubu
Ön
Test
Son
Test

x
n
(Ö9renci (Aritmetik
Say's') Ortalama)
34
10,08

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

4,30

p>0,05
0,534

34

9,55

3,65

Önem
Denetimi

0,790
Fark önemsiz

Kontrol grubuna denel sürecin ba nda ve sonunda uygulanan ba ar testinden
al nan ön test ve son test puanlar n n t-testi analizine göre; kontrol grubunun ön test
ve son test puanlar aras nda istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlaml bir
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farkl la ma görülmemektedir (p=0,79; p>0,05). Kontrol grubunda ba ar düzeylerinin
ön test ve son test sonunda benzer nitelik göstermesi, bu grupta programa uygun
yazma e itimi yap lmas ndad r.
Yarat c yazma tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar ön test ve son test puanlar aras nda
anlaml bir fark olup olmad

t-testi ile incelenmi tir.

Deney grubu ö rencilerinin ön test ve son test ba ar puan ortalamalar ile
bunlar n kar la t r lmalar Tablo 15’te verilmi tir.
Tablo 15
Deney Grubundaki Ö9rencilerin Ön Test ve Son Test Ba(ar' Puanlar'n'n
t-Testi Sonuçlar'
Deney
Grubu
Ön
Test
Son
Test

n
(ö9renci
say's')
34

x
(Aritmetik
Ortalama)
11,29

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

3,31

p>0,05
-7,886

34

16,79

3,40

Önem
Denetimi

0,132
Fark önemsiz

Deney grubuna denel sürecin ba nda ve sonunda uygulanan ba ar testinden
al nan ön test ve son test puanlar n n t-testi analizine göre; kontrol grubunun ön test
ve son test ba ar puanlar aras nda istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlaml bir
farkl la ma görülmemektedir( p= 0,132; p>0,05). Deney grubunda ba ar
düzeylerinin ön test ve son test sonunda benzer nitelik göstermesi, yarat c yazma
çal malar n n deney grubunun ba ar s n kabul edilebilir düzeyde artt rmad

n

gösterir.Bu durumda yarat c yazma çal malar deney grubunun ba ar s na kabul
edilebilir düzeyde etki etmemi tir.
Yarat c yazma tekni inin uygulanmad

gruptaki (kontrol grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar son test puanlar ile Yarat c yazma
tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin Türkçe Dersi Ba ar Testi
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(TDBT)’nden ald klar son test puanlar aras nda anlaml bir fark olup olmad

t-

testi ile incelenmi tir.
Deney ve kontrol gruplar n n Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar
son test ba ar puanlar ortalamalar n n kar la t r lmas Tablo 16’de gösterilmi tir.
Tablo 16
Deney ve Kontrol Gruplar'n'n Puan Son Test Ba(ar' Puanlar'
Ortalamalar'n'n Kar('la(t'r'lmas'
Gruplar
Kontrol
Grubu
Deney
Grubu

n
(ö9renci
say's')
34

x
(Aritmetik
Ortalama)
9,55

Ss

T(de9eri) P(de9eri)

3,65

p>0,05
-8,453

34

16,79

Önem
Denetimi

0,753

3,40

Fark önemsiz

Tablo 16’de deney ve kontrol grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden
ald klar son test ald klar ba ar puanlar kar la t r lm t r.
Tablo 16’da kontrol ve deney grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden
ald klar son test ba ar puanlar kar la t r lm t r. statistiksel analiz sonucunda,
kontrol ve deney grubunun Türkçe dersi son test ba ar puan ortalamas n n anlaml
düzeyde (p= 0,753; p>0,05) farkl la mad
uygulanan yarat c

saptanm t r. Bu durum, deney grubunda

yazma çal malar n n, ö rencilerin Türkçe dersine ili kin

ba ar lar n kabul edilebilir düzeyde etkilemedi ini, ba ar lar n kabul edilebilir
düzeyde art rmada etkili olmad

n göstermektedir.

Yarat c yazma tekni inin uyguland

gruptaki (deney grubu) ö rencilerin

Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar son test ba ar puanlar ile
cinsiyetleri aras ndaki ili kiyi bulmak için t-testi uygulanm t r.
Deney grubundaki ö rencilerin Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar
son test ba ar puanlar ile cinsiyetleri aras ndaki ili ki Tablo 17’de gösterilmi tir.
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Tablo 17
Deney Grubu Ö9rencilerinin Son Test Ba(ar' Puanlar' le Cinsiyetleri
Aras'ndaki li(ki
x
n
Deney Cinsiyet (ö9renci (Aritmetik
Grubu
say's') Ortalama)

Son
Test
Son
Test

Kz

17

17,00

Ss

T(de9eri) P(de9eri) Önem
Denetimi

3,29

p> 0,05
0,348

Erkek

17

16,58

3,58

0,581
Fark
önemsiz

Tablo 17’de deney grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar
son test ba ar puanlar ile cinsiyet de i keni kar la t r lm t r. Yap lan istatistik
hesaplamalara göre k z ö rencilerin son test ba ar puanlar ortalamas 17,00; erkek
ö rencilerin son test ba ar

puanlar

ortalamas

16,58’dir.

statistiksel analiz

sonucunda, deney grubundaki k z ve erkek ö rencilerin son tutum puanlar
ortalamalar n n anlaml düzeyde farkl la mad

görülmektedir (p= 0,581; p> 0,05).

Bu durumda yarat c yazma çal malar sonucunda edinilen son test ba ar puanlar ,
ö rencilerin cinsiyetlerine göre anlaml bir farkl l k göstermemektedir. Yap lan
analize göre deney grubu ö rencilerinin Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden
ald klar son test ba ar puanlar ile cinsiyetleri aras nda kabul edilebilir herhangi bir
ili ki oldu u saptanamam t r.
4. 3. Üçüncü Alt Problemle lgili Bulgular ve Yorum
Ara t rman n üçüncü alt problemi “Yarat c
ö rencilerin söz varl

yazma tekniklerini kullanma

n geli tirir mi?” eklinde düzenlenmi tir.

Denel i lemlere ba lan lan ilk gün ö rencilere kontrol ve deney gruplar ndaki
ö rencilerden bir öykü yazmalar istenmi tir. Deney ve kontrol gruplar nda yaz lan
bu öykülerdeki sözcükler say larak aritmetik ortalamas al nm t r. Buna göre Tablo
18’de kontrol ve deney gruplar n n söz varl
ortalamalar gösterilmi tir.

ön uygulama (ön test) aritmetik
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Tablo 18
Kontrol Ve Deney Gruplar'n'n Söz Varl'9' Ön Uygulama Aritmetik
Ortalamalar'
Gruplar

Aritmetik Ortalama

Kontrol Grubu

255

Deney Grubu

257

Tablo 18’e göre kontrol ve deney gruplar ndaki ö rencilerin söz varl
ortalamalar

ön

uygulamada

birbirine

denktir.Yarat c

yazma

aritmetik
çal mas

uygulanmadan önce gruplar n yazmada birbirine denk say da söz varl klar oldu unu
görülmektedir.
Denel i lemlerin bitti i son gün kontrol ve deney gruplar ndaki ö rencilerden bir
öykü yazmalar istenmi tir. Deney ve kontrol gruplar nda yaz lan bu öykülerdeki
sözcükler say larak aritmetik ortalamas al nm t r.Buna göre Tablo 19’da kontrol ve
deney gruplar n n söz varl

son uygulama (son uygulama son test) aritmetik

ortalamalar gösterilmi tir.
Tablo 19
Kontrol Ve Deney Gruplar'n'n Söz Varl'9' Son Uygulama Aritmetik
Ortalamalar'
Gruplar

Aritmetik Ortalama

Kontrol Grubu

265

Deney Grubu

295

Tablo 19’da göre kontrol ve deney gruplar ndaki ö rencilerin söz varl
aritmetik ortalamalar son uygulamada farkl la t

; kontrol grubunda söz varl

aritmetik ortalamas fazla de i mezken, deney grubunda söz varl

aritmetik

ortalamas nda 30 kelimelik bir art oldu u görülmektedir. Buna göre yarat c yazma
çal mas uygulamas n n yap ld

deney grubunun sözvarl

artm ; yarat c yazma
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çal mas uygulamas n n yap lmad

kontrol grubunun sözvarl

görülmemi tir. Yarat c yazma çal malar ö rencilerin söz varl
önemli bir etki yapmaktad r.

nda fazla bir art
n geli tirmelerinde
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BÖLÜM V
SONUÇ, TARTI MA VE ÖNER LER
Yarat c yazma tekniklerinin ö rencilerin Türkçe dersine ili kin tutumlar na ve
Türkçe dersindeki ba ar lar na etkisini belirlemeye yönelik yap lan bu ara t rma,
deneme modellerinden kontrollü ön test- son test modele göre gerçekle tirilmi tir.
Ara t rmaya 2007-2008 ö retim y l 2. döneminde zmir Buca Hüseyin Avni
Ate o lu lkö retim Okulu’na devam eden ö renciler kat lm , deney grubunda 34,
kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 68 ö renci üzerinde yürütülmü tür.
Ara t rmada veri toplama arac olarak geli tirilen ba ar testi, tutum ölçe i ve
yarat c yazma etkinlik yapraklar kullan lm t r. Deney grubundaki ö rencilerin
Türkçe ders ba ar lar n ve Türkçe dersine yönelik tutumlar n geli tirmek amac yla
haftada 2 ders saati olmak üzere 12 hafta boyunca yarat c yazma uygulamalar
yap lm t r. Kontrol grubunda ise geleneksel yazma çal malar

yap lm t r.

Ara t rmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucunda elde edilen
bulgular do rultusunda a a daki sonuçlar ortaya konmu ve bu sonuçlara dayal
olarak öneriler geli tirilmi tir.

5.1. Sonuçlar ve Tart'(ma
Sonuçlar, ara t rman n alt problemleri çerçevesinde düzenlenmi tir.
1. Yarat c yazma teknikleri ilkö retim 5.s n f ö rencilerinin Türkçe dersine
ili kin tutumlar n art rmada geleneksel ö retimdeki yazma çal malar ndan daha
etkili olmu tur.
Yarat c yazma tekniklerinin uyguland

deney grubu ö rencilerinin Türkçe

Dersi Tutum Ölçe i (TDTÖ)’den ald klar son test puanlar ile geleneksel yazma
ö retiminin yap ld
aras nda anlaml

kontrol grubu ö rencilerinin son test puanlar n n ortalamalar
düzeyde farkl l k saptanm t r. Deney grubunun son tutum

ortalamas 94,05 olup, kontrol grubunun son tutum ortalamas olan 85,67’den
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büyüktür. statistiksel analiz sonucunda, deney grubunun Türkçe dersine yönelik son
tutum ortalamas n n anlaml düzeyde (p= 0,08; p< 0,005) farkl la t

belirlenmi tir.

Buna göre yarat c yazma tekniklerinin kullan lmas ö rencilerin Türkçe dersine
ili kin olumlu tutumlar n artt rm t r.
Yarat c yazma tekniklerinin Türkçe dersi tutumlar na etkisi konusunda yap lm
olan belli ba l bir ara t rma olmamas na kar n, özellikle aktif ö renme, i birlikli
ö renmeye dayal Türkçe ö retiminde yap lan çal malar ö rencilerin Türkçe dersine
yönelik tutumlar nda deney grubu lehine anlaml farkl l klar oldu u görülmektedir
(Belet, 2005; Co kun, 2006; Bölükba , 2004). Yarat c

yazma tekniklerinin

kullan m n n ö rencilerin, Türkçe dersine yönelik tutumlar nda olumlu bir bak
aç s getirece i söylenebilir.
2. Yarat c

yazma tekniklerinin kullan lmas n n, ö rencilerin Türkçe dersi

ba ar s n kabul edilebilir düzeyde artt rmad

görülmü tür.

Deney grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi (TDBT)’nden ald klar son test ba ar
puanlar ortalamas

16,79 olup,

kontrol grubunun Türkçe Dersi Ba ar Testi

(TDBT)’nden ald klar son test ba ar puanlar ortalamas olan 9,55’ten daha
büyüktür. Ancak istatistiksel analiz sonucunda, kontrol ve deney grubunun Türkçe
dersi son test ba ar puan ortalamas n n
farkl la mad

anlaml düzeyde (p= 0,753; p>0,05)

saptanm t r. Bu durum, deney grubunda uygulanan yarat c yazma

çal malar n n, ö rencilerin Türkçe dersine ili kin ba ar lar n kabul edilebilir
düzeyde etkilemedi ini, ba ar lar n kabul edilebilir düzeyde art rmada
olmad

etkili

n göstermektedir.

3. Yarat c

yazma tekniklerinin kullan lmas , ö rencilerin sözvarl klar n n

art nda etkili olmu tur.
Deney grubunun son uygulamadaki sözvarl
olup, kontrol grubunun son uygulamadaki sözvarl

aritmetik ortalamas 295 kelime
aritmetik ortalamas olan 265

kelimeden fazlad r. Kontrol ve deney gruplar ndaki ö rencilerin söz varl

aritmetik
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ortalamalar n n son uygulamada farkl la t

; kontrol grubunda söz varl

ortalamas fazla de i mezken, deney grubunda söz varl
kelimelik bir art

aritmetik ortalamas nda 30

oldu u görülmektedir. Buna göre yarat c yazma çal mas

uygulamas n n yap ld

deney grubunun sözvarl

çal mas n n yap ld
kaydedilmemi tir.

aritmetik

Yarat c

artm ; geleneksel yazma

kontrol grubunun sözvarl
yazma

çal malar

nda fazla bir

ö rencilerin

söz

art
varl

n

geli tirmelerinde önemli bir etki yapmaktad r.
Mollao lu (2002) da, doktora çal mas nda yarat c

yazma ilkelerini ve

yöntemlerini uygulayarak Almanca dil dersinde, sözcük da arc
bulmu tur. Bu

n n geli ti ini

ba lamda yarat c yazma tekniklerinin kullan m ö rencilerin

sözvarl klar n geli tirmede etkili olmu tur.
5.2. Öneriler
Bu bölümde ara t rman n sonuçlar do rultusunda programc lara, ara t rmac lara,
ailelere, ö retmenlere önerilerde bulunulmu tur.
5. 2. 1. Ara(t'rmac'lara Öneriler
1.

Yarat c yazma tekniklerinin kullan lmas n n tutum ve ba ar ya etkisi
d nda temel dil becerileri (okuma, yazma, konu ma, dinleme)nin
geli imine etkisini belirlemeye yönelik ara t rmalara yap labilir.

2.

Bu çal ma, belirli bir ya grubu ve s n f düzeyine göre yap lm t r.
Yarat c yazma teknikleri yeni örneklem gruplar olu turularak düzeye
uygun etkinliklerle ortaö retim ve yüksekö retimde de benzer çal malar
yap labilir.

3.

Türkçe dersinde, yarat c

yazma tekniklerinin kullan ld

de erlendirilmesi konusunda ara t rma yap labilir.

sürecin
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4.

Yarat c yazma tekniklerinin kullan lmas n n tutum ve ba ar ya etkileri
di er derslerde de ara t r labilir.

5. 2. 2. Programc'lara Öneriler
1. Türkçe dersine ili kin olumlu tutumlar art rmak amac yla ö retim
programlar nda

yarat c

yazma

tekniklerine

daha

geni

yer

verilmelidir.
2. Yarat c yazma tekniklerinin ö retmenlerce daha çok kullan labilmesi
için

ö retmenlere

yönelik

hizmetiçi

e itim

programlar

düzenlenmelidir. Bunun için özellikle ilkö retim ö retmenlerine
yönelik bilgilendirme toplant lar , atölye çal malar düzenlenmeli,
üniversitelerin e itim fakülteleri ile i birli i içinde olunmal d r.
3.

lkö retim için ö retmen yeti tiren lisans programlar nda yarat c
yazma dersleri konulmal d r.Böylece her disiplindeki ö retmen aday
meslek

ya ant s nda

yarat c

yazma

uygulamalar n

gerçekle tirebilecektir.Bu ba lamda, anadili ö retiminin di er disiplin
alanlar nda da geli imi sa lanabilir.
4. Yazma sadece Türkçe dersleriyle s n rland r lmamal di er derslerin
programlar nda da yarat c yazma tekniklerine yer verilmelidir.
5. 2. 3. Ailelere Öneriler
1. Çocu un ilk e itimi ailede ba lar. Bu nedenle ailelerin çocuklar na
özgür, ele tirel ve yarat c bir ortam sa lamalar gerekir. Özellikle de
çocuklar n merak duygular na, hayal güçlerine ve yarat c l klar na engel
olmamal d rlar.
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2. Çocukta yarat c l

n geli ebilmesi için onlara olanaklar sunulmal ,

yarat c dü ünceleri dikkatle dinlenip de er verilmelidir.
5.2.4. Ö9retmenlere Öneriler
1.

Yarat c yazma etkinliklerinin hayal gücünü, oyun ve canland rmalar
içine ald

dü üncesiyle yaln zca alt s n f düzeylerine uygun oldu u

önyarg s na kap lmamal , üst s n f yazma uygulamalar nda da s kl kla
kullan lmal d r.
2.

Ö retmenlerin özellikle merkezi olarak yap lan s navlarda ba ar l
olamama kayg s na dü erek yazma süreçlerine yeterli önemi verilmedi i
görülmektedir.Bu tür uygulamalardan vazgeçilerek ö rencilerin zevkle
kat labilecekleri yarat c yazma uygulamalar yapmal d rlar.

3.

Ö retmenler, ö rencilerinin olu turdu u yazma ürünlerindeki yarat c l
kullanma biçimlerini desteklemeli, ö rencilerini belirli kal plar kullanma
zorlamas na gitmemelidir.

4.

Özellikle

yazma

becerilerinin

geli tirilmesi

için

ö retmenlerin,

ö rencilerin kendi duygu ve dü üncelerini rahatça ifade ederek
kendilerini gerçekle tirebilecekleri bir ortam yaratarak onlar n gizil
güçlerini ortaya ç karmada görev almal d rlar
5.

Yarat c l k özellikle küçük ya larda önemli ölçüde gözlendi i için
yarat c bir okul ve ders atmosferi olu turulmal d r.

6.

Anadil ö retimi e itimin temel amaçlar ndan biridir. Yazma ise dilin en
yetkin olarak kullan m alan

olmas

sebebiyle yazma becerilerinin

geli tirilmesi için sadece Türkçe dersleri beklenmemelidir.Ö rencilerin
do ru ve iyi yazma becerileri geli tirmeleri için yarat c yazma teknikleri
di er derslerde de kullan lmal d r.
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TÜRKÇE DERS NE YÖNEL K TUTUM ÖLÇEe
Okulu:

Snf:

Cinsiyeti:

Sevgili çocuklar,
Bu ölçek sizin Türkçe dersine yönelik tutumunuzu ölçmek amac ile
geli tirilmi tir.A a da verilen 30 maddenin her birini dikkatlice okuyup o ifadeye
ili kin görü ya da duyguya kat lma derecenizi, ifadenin kar s nda bulunan
kutuya çarp (X) i areti koyarak belirtiniz.Burada belirtece iniz görü ler, yaln zca
ara t rma amac yla kullan lacak olup, dü üncelerinizi belirtmeniz ara t rma için
özel bir önem ta maktad r.Lütfen hiçbir maddeyi bo b rakmay n z ve her biri
için tek yan t veriniz.
Bilimsel bir çal maya yapt n z katk dan dolay te ekkür ederiz.
Elif Burcu Kuvanç
D.E.Ü. Türkçe E itimiYüksek Lisans Ö rencisi
MADDELER
1.Türkçe
bütün dersler
içinde
en
sevdi im
derstir.
2.Türkçe
dersi olmasa
ö rencilik çok
zevkli olur.
3.Türkçe
çal rken
can m s k l r.
4.Türkçe dersi
benim
için
ilgi çekicidir.
5.Türkçe
dersine
zorunlu
oldu um için
çal yorum.
6.Türkçe
dersinde
zaman
geçmek
bilmez.

Tümüne
Kat l yorum Karars z m Kat lm yorum Hiç
Kat l yorum
kat lm yorum

EK2

MADDELER
7.Türkçe’yi
severek
çal r m.
8.Türkçe
dersinde çok
mutlu
oluyorum.
9.Türkçe
dersi
e lenceli
derstir.

bir

10.Türkçe
dersinden
zevk al r m.
11.Türkçe
ödevlerimi
yapmay
hiç
sevmem.
12.Türkçe
dersiyle ilgili
ödevlerimi
zaman nda
haz rlar m.
13.Türkçe
dersinde
kendimi
huzursuz
hissederim.
14.Türkçe
dersinde
kendimi çok
iyi
ifade
ediyorum.
15.Türkçe
dersi
ke ke
hiç olmasa.
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Tümüne
Kat l yorum Karars z m Kat lm yorum Hiç
Kat l yorum
kat lm yorum

EK2

MADDELER
16.Türkçe
dersinde söz
almak
istemem.
17.Bo
zamanlar mda
Türkçe dersi
ile
ilgili
çal malar
yapar m.
18.Türkçe
dersinde
dü üncelerimi,
duygular m
ve hayallerimi
sözlü olarak
ifade etmeyi
severim.
19.Türkçe
dersinde
okudu um
metinle ilgili
sorular
kolayca
cevaplar m.
20.Türkçe
dersinde
verilen anahtar
kelimelerle
iir ve öykü
olu turmay
severim
21.Türkçe
dersinde
okuduklar m
anlatmaktan
ho lan r m.
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Tümüne
Kat l yorum Karars z m Kat lm yorum Hiç
Kat l yorum
kat lm yorum
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EK 3
TUTUM ÖLÇE

ALT BOYUTLAR

Türkçe Dersine li(kin Olumsuz Duygular Boyutu
2.Türkçe dersi olmasa ö rencilik çok zevkli olur.(Madde 2)
3.Türkçe çal rken can m s k l r.( Madde 3)
5.Türkçe dersine zorunlu oldu um için çal yorum(Madde 5)
6.Türkçe dersinde zaman geçmek bilmez(Madde 6)
12.Türkçe ödevlerimi yapmay hiç sevmem.( Madde 11)
16.Türkçe dersinde kendimi huzursuz hissederim(Madde 13)
21.Türkçe dersi ke ke hiç olmasa.( Madde 15)
22.Türkçe dersinde söz almak istemem.( Madde 16)

lgi Ve stek Boyutu
1.Türkçe bütün dersler içinde en sevdi im derstir. (Madde 1)
4.Türkçe dersi benim için ilgi çekicidir.( Madde 4)
7.Türkçe’yi severek çal r m.( Madde 7)
8.Türkçe dersinde çok mutlu oluyorum.( Madde 8)
9.Türkçe dersi e lenceli bir derstir.( Madde 9)
10.Türkçe dersinden zevk al r m.( Madde 10)
23.Bo zamanlar mda Türkçe dersi ile ilgili çal malar yapar m.( Madde 17)

Ya(amda Kullanma Boyutu
14.Türkçe dersiyle ilgili ödevlerimi zaman nda haz rlar m.( Madde 12)
19.Türkçe dersinde kendimi çok iyi ifade ediyorum.( Madde 14)
24.Türkçe dersinde dü üncelerimi, duygular m ve hayallerimi sözlü olarak ifade
etmeyi severim.( Madde 18)
25.Türkçe dersinde okudu um metinle ilgili sorular kolayca cevaplar m.( Madde
19)
28.Türkçe dersinde verilen anahtar kelimelerle iir ve öykü olu turmay
severim(Madde 20)
29.Türkçe dersinde okuduklar m anlatmaktan ho lan r m.( Madde 21)
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EK 4
TÜRKÇE DERS BAJARI TEST
Okulu:

Snf:
Cinsiyeti:

Sevgili çocuklar,
Bu
test
sizin
Türkçe
dersindeki ba ar n z ölçmek amac ile
geli tirilmi tir.Test, çoktan seçmeli sorulardan olu maktad r.Her sorunun yaln zca
bir do ru cevab vard r.Bu sebeple her soruda bir i aretleme yapman z
gerekmektedir.A a da verilen 30 sorunun
her birini
dikkatlice
okuyup
cevaplay n z.Cevaplar n z soru ka d n n üzerine ve arka sayfadaki cevaplar
bölümüne i aretleyiniz.Test için süreniz 40 dakikad r.Testten elde edilecek sonuçlar,
yaln zca ara t rma amac yla kullan lacak olup, ara t rma için özel önem
ta maktad r.Lütfen hiçbir maddeyi bo b rakmay n z ve her biri için tek yan t
veriniz.
Bilimsel bir çal maya yapt n z katk dan dolay te ekkür ederiz.
Elif Burcu Kuvanç
D.E.Ü. Türkçe E itimi Yüksek Lisans Ö rencisi
SORULAR
1. “Mahallenin gençler... , Aliler...
toplanarak maç...
izleyeceklermi .”
cümlesindeki noktal' yerlere a(a9'dakilerden hangisi yaz'lmal'd'r?
A. -e, -de, -a
B. –i, -de, -

C. –i, -da, -a
D. –e, -de, -e

2. A a daki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A. Olay duyunca herkesin tüyleri diken diken oldu.
B. Sana bu i te ben de yard m ederim.
C.Zavall çocuk, küçücük ya ta hayata at ld .
D.S nav kazand n ö renince dünyalar onun oldu.
3. A a daki cümlelerin hangisinde anlat lan eylem henüz gerçekle memi tir?
A.
B.
C.
D.

Ma azada gördü üm ete i çok be endim.
Bu sene a açlar erken çiçek açt .
Yaz, san r m çok s cak geçecek.
Bu ehri daha önce de ziyaret etmi tim.
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4. “Dönmek” sözcü ü a a daki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yla
kullan lm t r?
A.
B.
C.
D.

Bütün gece çevremde döndü durdu.
Jöhretten ba dönmü .
Ne güzel dönüyor topac m!
Dünya, kendi ekseni etraf nda dönüyor.

5. “Otomobil sürücüsü Ahmet, ilk acemili9inde çok kaza yapm'(t'.”
Anlat m nda hangi sözcük gereksizdir?
A.
B.

ilk
kaza

C. çok
D. acemili inde

Okula giderken araba cam silen
çocuklar gördüm.Bu saatte ya okulda ya
derste olmalar gerekiyordu ya da benim
gibi okul yolunda.Ama onlar gelen
arabalar n camlar n siliyorlard .Belki
araba cam silen çocuklar para
kazan yorlar; ama bu ya ta okumalar
gerekiyor.Babam “Sonradan bir eyleri
ö renmek zor.”diyor.Ona göre önce okul,
sonra i önemli.

6. Bu parçan n konusu, a a dakilerden hangisidir?
A. babam n söyledikleri
B. okuman n önceli i
C. cam silen çocuklar
D.

para kazanmak

1. Arkada lar ma günayd n dedim.
2. Okula erken geldim.
3.Ö retmenimi beklemeye ba lad m.

7. Yukar'daki cümleler, olay s'ras'na göre dizildi9inde, s'ralama nas'l olur?
A.
2–4–3–1
C. 2 – 1 – 4 – 3

B. 1 – 2 – 4 - 3
D. 2 –3 –1 – 4

EK 4

Oyuncakç amca
Oyuncakç amca
Ne çok oyuncaklar n var
Top, tüfek, tank, tabanca
Gövdem titriyor ona bak nca
Ne olursun oyuncakç amca
Bundan böyle bizlere
Ak yelkenli bir gemi
Bir de süslü bebekleri getir
Unutma emi!..
Sonra oyuncakç amca
Senden ald m tüfekleri
Bozarak
Onlardan ku yapt m
Bana k zmazs n de il mi?
Tahsin Yücel
8 ve 9. sorular iire göre yan tlay n.
8. Çocu un oyuncakç amcan n kendisine k zaca n dü ünme nedeni
a a dakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

oyuncak getirmesini istemesi
top, tüfek ve tabanca istemesi
ak yelkenli bir gemi ile süs bebekleri istemesi
ald tüfekleri bozarak ku yapmas

9. Jiirdeki çocuk için a a dakilerden hangisi söylenebilir?
A.
B.
C.
D.

Ku lar öldürmek istiyor.
Sava sevmiyor.
Seyahat etmek istiyor.
Bütün oyuncaklara sahip olmak istiyor.

10. “Sinemada film izlerken meyve suyu ve patlam'( m's'r yedik.”
cümlesindeki anlat m bozuklu u nas l giderilebilir?
A.
B.
C.
D.

“patlam m s r” sözcü ünü cümleden ç kararak
“ve” sözcü ünü cümleden ç kararak
“sinemada” sözcü ünü cümleden ç kararak
“meyve suyu” tamlamas ndan sonra “içtik” eylemi getirerek
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11. A a daki cümlelerin hangisinde deyim yanl'( kullan'lm'(t'r?
A.
B.
C.
D.

ste i olunca yüzü güldü.
Onunla fazla yüz göz olma.
Heyecandan elim aya m dola t .
Çok üzüldü üm için içim içime s m yor.

12. A a daki cümlelerden hangisinde yaz m yanl'(' yoktur?
A. Gülten Day o lu’nun kitaplar n severek okurum.
B. A r da , Yurdumuzun en yüksek da d r.
C. Evimiz bu Caddenin arkas ndaki sokakta.
D. Meralin Teyzesi ö retmenmi .
13. “Hat'rlamak – unutmak” sözcük çiftinin aras ndaki ili ki, a a dakilerden
hangisinde vard r?
A.eksik – noksan

C. Gece - karanl k

B.oturmak – kalkmak

D. sevinmek- co mak

14. “Genç kad'n, olanca sesiyle ba9'rd'( )
( ) Yeti(in, h'rs'z var ( )
Yukar daki cümlede yay ayraçlar n bulundu u yerlere s ras yla hangi
noktalama i aretleri getirilmelidir?
A. (: ) , ( - ), (!)
B. (...), (- ), (.)

C. (:), (“),( ...)
D. (: ),(-), (?)

15. “Beslenmek” sözcü ü, a a daki cümlelerin hangisinde di erlerinden farkl
anlamda kullan lm t r?
A.
B.
C.
D.

Beslenmede temizlik önemlidir.
Sa l kl olmak için iyi beslenmelisin.
Kedilerin çi etle beslenmesi sak ncal d r.
Sevgiyle beslenen arkada l k çok güzeldir.
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Sözcük
hazinesi para kasas
gibidir.Üstüne konuldukça say s
artar, zenginle ir.Bunlar i lendikçe
güzelle ir,
olgunla r.Sözcük
hazinesi fakir olanlar, sözlü ve
yaz l anlat mda ba ar l olamaz.
16 ve 17. sorular metne göre cevaplay n z.
16. Metnin ana dü üncesi a a dakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Para kasas olanlar zengindir.
Para kasas na sahip olmak önemlidir.
Para kasas olanlar n kelime hazineleri de zengindir.
Sözcük haznesi zengin olanlar güzel yazar ve konu ur

17. A a dakilerden hangisi bu metne uygun bir ba l k olabilir?
A. Para kasas
B. Para ve sözcük

C. Sözcük hazinesi
D. Anlat m

nsanlar n
en
temel ve
de i meyen
gereksinimlerinden
biri
de
ba lar n
sokacaklar
bir çat .Dünyan n
farkl
yerlerinde ya ayan insanlar, birbirlerinden
çok
farkl
görünümde
evler
yapm lard r.Bu yap lar n belki de tek
ortak noktas , hemen her zaman, insanlar n
ya ad klar
çevrede
bulunan do al
malzemeden yap lm
olmalar d r.Kardan
ev, di er ad yla “iglo”, bunun en güzel
örne idir.

18 .Bu parça için en uygun ba l k, a a dakilerden hangisidir?
A. nsanlar n Gereksinimleri
B. gloda Ya am
C. Kardan Evler
D.Ya ad

m z Yerler: Evlerimiz
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Ola an ler
Rahat bir i im ,s cak bir odam var.Fakat
ne çare ki kar daki koltuktan misafir hiç
eksik olmuyor.Yaln z s n p
istirahat
etmekle bedava kahve içmekle yetinseler
pek o kadar ikayet etmeyece im.fakat beni
lafa da tutuyorlar.Aksi gibi, hem yüzüm
yumu ak hem de konu may çok seven bir
memurum.Onun için onlar söz söylerken
somurtup surat asmay ba aram yorum.
Re at Nuri Güntekin

19 ve 20. sorular metne göre yan tlay n z.
19. Memurun, i yerine gelenlerden ikayetçi olma nedeni a a dakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.

stirahat etmeleri
Kahveyi bedava içmeleri
Ayn ki ilerin s k s k gelmeleri
Kendisini lafa tutmalar

20.Memurun, kendisiyle konu anlara kar
a a dakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

ilgisiz kalmama nedeni

Konu maktan ho lanan, yumu ak yüzlü biri olmas
Odas nda misafirin eksik olmamas
Kendisinin sürekli lafa tutulmas
Somurtkan ve as k suratl insanlar sevmemesi

21. “Y'k'k, bak'ms'z olmas'na ra9men herkes gibi ben de ar'yorum bu
kona9', çünkü....”cümlesi a a dakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A.
B.
C.
D.

çok özledim oray .
çocuklu um orada geçti.
oradan nefret ediyorum.
tüm sevdiklerim orada.

EK 4

22.“Yol” sözcü ü a a dakilerden hangisinde , “bir amaca ula(mak için
ba(vurulmas' gereken çare, yöntem” anlam nda kullan lm t r?
A.
B.
C.
D.

Bu i i yapman n bir yolu vard r.
Jiddetli ya an ya mur yollara zarar verdi.
Bu yolda, bugün üç kez kaza oldu.
Belediye ekipleri dar yolu geni letme çal malar na ba lam .
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EK 5
Türkçe Ba ar Testinin Cevap Anahtar
1. B
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. D
9. B
10. D
11. D
12. A
13. B
14. A
15. D
16. D
17. C
18. D
19. D
20. A
21. C
22. A
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Ö renme
Alan

Kazan mlar(Kazan m
No:)

Soru Numaralar

OKUMA/ Okudu unu
Anlama

D NLEME / Dinledi ini Anlama

1 2 3 4 5
8.Dinlediklerinde e
sesli kelimeleri ay rt
eder.
9.Dinlediklerinde e ve
z t anlaml kelimeleri
belirler.
13. Dinlediklerinde
sebep-sonuç ili kileri
kurar.
20. Dinlediklerinde
dil, ifade ve bilgi
yanl l klar n belirler.
21. Dinledikleriyle
ilgili ç kar mlar yapar.
7. Okuduklar nda ne,
nerede, ne zaman,
nas l, niçin ve kim (5N
1K) sorular na cevap
arar.
18. Okuduklar n n
konusunu belirler.

6

7 8

9

10

11 12 13

14 15 16

17

18 19

20

21 22 Toplam
X

X

1
1

X

1

X

X

2

X

1
X

X

X

2

1

19. Okuduklar n n ana
fikrini belirler

X

EK 6

1
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22.Ba l k ve içerik
ili kisini sorgular.
YÜZDE ORANI ( %)

X
4,5 4,5

4,5 4,5 4,5

4,5

EK 6

4,5 4,5

1
4,5 4,5
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Ö renme
Alan

Soru Numaralar

Yazma Kurallar n
Uygulama
Kendini Yaz l
Olarak fade Etme

YAZMA

OKUMA/
Söz
Varl n
Geli tirme

Kazan mlar(Kazan m
No:)
5.Ekleri kullanarak
kelimeler türetir.
6.Kelimelerin gerçek,
mecaz ve terim
anlamlar n ay rt eder.
5.Yaz lar nda
noktalama
i aretlerini do ru ve
yerinde kullan r.
6.Yaz lar nda imlâ
kurallar n uygular.
3.Yaz s na uygun
ba l k belirler.
6.Yaz lar nda söz
varl ndan
yararlan r.
7.Olaylar olu
s ras na göre yazar.

1

2

3

4

5 6 7

8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

X
X

Top
lam
1
1

X

1

X

1
X

1

X

1
X

1

20.Yaz lar nda
sebep-sonuç ili kileri
kurar

X

EK 6

1
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4,5 4,5 4,5 4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

15 16 17 18

19 20 21 22

YÜZDE ORANI( %)

Soru Numaralar
Ö renme
Alan

Kazan mlar(Kazan m
No:)
1

2

3

4

5

6

7

Kendini Sözlü Olarak fade Etme

KONUJMA

3. Konu mas nda söz
varl n kullan r.

8

9 1
0

11

12

13 14

X

10. Dü üncelerini
mant ksal bütünlük
içinde sunar.

X

YÜZDE ORANI (%)

4,5

Top
lam
1
1

4,5

EK 6

EK 7
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EK 7

148

EK 7

149

EK
EK77

150

EK 7

151

152
EK 7

153
EK 7

154
EK 7

155
EK 7

156
EK 7

157
EK 7

158
EK 8

159
EK 8

EK 8

160

161
EK 8

162
EK 8

EK 8

163

164
EK 8

EK 8

165

166
EK 8

167
EK 8

168
EK 8

169
EK 8

EK 8

170

EK 8

171

172
EK 8

173
EK 8

EK 8

174

175
EK 8

EK 8
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