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Özet: Bu çalışmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıflar için hazırlanan İngilizce ders kitaplarının, 

2005-2006 Öğretim yılında uygulamaya konan yeni yabancı dil müfredatı ile karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, her iki kitabın yeni 

müfredatın amaçları ile ne derece örtüştüğü, dilsel ve işlevsel özellikleri ve dil öğretimimde 

esas alınan etkinlik türleri ile yöntemsel açılardan incelenmesi esas alınmıştır. İncelemede, 

halen kullanılmakta olan ders kitaplarının, özellikle çağdaş öğretim yöntemlerinin kullanımı 

ve etkinlik türleri açısından, yeni müfredatın temel amaçlarının ve hedeflerinin çok gerisinde 

kaldığı ve yabancı dilin günümüzde kabul görmeyen dilbilgisel kurallarının öğretilmesine 

dayalı olduğu görülmüştür. 

 

Abstract: The purpose of this study is to present a critical evaluation of primary English 

textbooks used in Turkish schools since 2006. We analyze the textbooks in terms of design 

and organization, methodology and activity types used and language content and topics used 

in the books prepared for grades 4 and 5. Our evaluation focuses on whether the books are 

compatible with the aims and approaches targeted in the new curriculum that has been in used 

                                                
1 Bu çalışma, yürütücüsü olduğum ‘Türk eğitim sisteminde ‘Sekiz-yıllık temel eğitim reformu’ ve yabancı dil 
eğitiminde kalite’ başlıklı TÜBİTAK Kariyer projesi (Proje no: 104K072) kapsamında yapılmıştır.  
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since 2005-2006 Academic year.  We will also investigate the extent of flexibility adopted in 

the use of different teaching methods and activity types for young learners, as well as the 

criteria used for the specification of topics in the books.  Our critical evaluation reveals that 

the currently used English textbooks for grades 4 and 5 are not compatible with the major 

aims and objectives of the new curriculum specified by the Ministry of Education, instead 

mainly rely on classical approaches to language teaching methodology in which structural 

properties of the target language are given primary importance. 

Anahtar sözcükler: İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce kitapları, yabancı dil eğitimi, müfredat, 

kitap değerlendirme 

1. Giriş 

Ülkemizde uzun yıllardır yabancı dil eğitimi konusunda ciddi sorunlar yaşandığı herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçektir. Donanımlı öğretmen sayısının yetersizliği, sınıfların aşırı 

kalabalık olması, öğretim materyallerinin yetersizliği ve dil öğretiminde sadece dilin gramer 

bilgisine ağırlık veren yaklaşımlar sonucu, yıllar boyu devam eden yabancı dil derslerinde 

gramer yapısı dışında dili kullanma becerilerini geliştirici yöntemlerden yararlanılmayışı bu 

sorunlardan sadece bir kaçı olarak sıralanabilir.  

Türk Eğitim sisteminde Tevhid-i Tedrisat kanununun yürürlüğe girmesinden sonra kaydedilen 

en önemli  aşama olarak nitelendirilen (Tan, 1998) ve 1997 yılında gerçekleştirilen “sekiz 

yıllık temel eğitim reformu”, eğitim sisteminde birçok yenilikleri içermektedir. İlköğretim 

kurumlarının yapısını ve işleyişini değiştiren 4306 sayılı Yasa kapsamında düzenlenen ve 

uygulamaya konulan yenilikler arasında, en başta daha önce 5 yıl olan zorunlu eğitimin 8 yıla 

çıkarılması gelmektedir. Bunun yanısıra, Türkiye çapında %100 okullaşma oranına 

ulaşılması, birleştirilmiş sınıf uygulamasına aşamalı olarak son verilmesi, sınıf mevcutlarının 
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30’a indirilmesi okul ve derslik sayısının artırılması ve benzeri hedefler ilk sıralarda yer 

almıştır (bakınız www.meb.gov.tr).  

Sözkonusu yasa ile birlikte yabancı dil eğitimi alanında yapılan en temel yenilik ise, daha 

önce ortaöğretim düzeyinde başlayan yabancı dil eğitiminin, ilköğretimin ilk yıllarından 

itibaren başlıyor olması ve ilköğretim okullarının 6. sınıfından itibaren müfredat programına 

seçmeli ikinci yabancı dil öğretimi seçeneğinin konmasıdır. Bu çerçevede Talim Terbiye 

Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan ve uygulanması benimsenen yeni bir yabancı dil öğretim 

programı hazırlanmış ve bunu takiben programa paralel olduğu varsayılan yeni ders kitapları 

basılmıştır.  Bu çalışmada, 4. ve 5. sınıflar için hazırlanan müfredatın dilsel ve işlevsel 

özelliklerine ilişkin olarak, kullanılmakta olan ders kitaplarının, öğretim programının amaçları 

ve hedefleri ile ne derece uyum içinde olduğu incelenecektir. Ayrıca, ders kitaplarının farklı 

öğretim yöntemlerinin kullanımını sağlayıcı derecede esnek olup olmadığı ve konu 

içeriklerinin belirlenmesinde ne gibi ölçütlerin temel alındığı araştırılacaktır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2005-2006 öğretim yılından bu 

yana uygulamaya konulan yeni müfredata göre yabancı dil eğitiminde temel amaç, 

öğrencilerin yabancı dili (İngilizce’yi) kullanarak gündelik yaşamda gereksinim 

duyulabilecek konular hakkında konuşma becerilerini geliştirmektir. Bu çerçevede belirlenen 

ön beceriler ve konular arasında, adını söyleyebilme, adresini verebilme, milliyetini 

söyleyebilme gibi temel işlev ve konuların öğrenciye kazandırılması amaçlanmıştır. Dil 

açısından incelendiğinde müfredat, temel dil yapılarını ve temel sözcük bilgisini kazandırmayı 

hedeflemektedir.  

Bu çalışma kapsamında, yeni müfredatın uygulamaya konması ile birlikte ilköğretim 4. ve 5. 

sınıflarda kullanılmaya başlanan İngilizce kitaplarını değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

4. ve 5. sınıf İngilizce kitaplarında 
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a.      dilbilgisel yapıların, konuların ve görevlerin sunuşu,  

b. hangi öğretim yöntemlerinden ve etkinlik türlerinden yararlanıldığı, 

c.       konu içeriklerinin nasıl düzenlendiği,  

d.  seçilen konuların öğrencinin gereksinimleri ile ne ölçüde örtüştüğü 

e.        yeterince tekrarlara yer verilip verilmediği 

f.         kitapların, dil ve sözcük dağarcığının gelişimi konusunda öğrencilerin bilişsel ve 

sosyal gelişimine uygun yeterli sayıda ve çeşitli yapılarla sözcüklerin seçimine yer 

verip vermediği, 

g. öğrencinin kendini değerlendirmesine ve bireysel öğrenim tekniklerine yer verilip 

verilmediği incelenmiştir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Çalışmanın Deseni 

İkögretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde yeni müfredatla birlikte 2006-2008 yılları arasında 

kullanılan İngilizce kitaplarının (Time for English (Ersöz ve ark., 2006) ve Globe (Mirici ve 

Saka, 2006) değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, kitaplar, kuramsal düzeyde 

ikindi dil edinimi alanında kaydedilen gelişmelerin ışığında değerlendirilirken, uygulama 

düzeyinde yöntem, içerik, dil becerileri ve etkinlik türleri gibi açılardan ele alınmıştır.  

2.2.  4. sınıflar için İngilizce ders kitabı: Time for English 

2.2.1.  4. sınıf kitabının genel düzeni ve öğretilmesi hedeflenen dilbilgisel özellikler 

4. sınıflar için hazırlanan İngilizce ders kitabı genel düzeni açısından incelendiğinde, ünite 

sayısı 14 olarak belirlenmiş olup, her üç ünitenin ardından bir pekiştirme ünitesinin yer aldığı 

görülmektedir. Başlangıç düzeyinde öğretilmesi hedeflenen temel dil yapıları arasında, ‘be’ 

fiilinin geniş zamanda kullanılan şeklinin, olumlu ve olumsuz cümleler ile soru cümlelerinde 

kullanımı, sınıfta kullanılabilecek türden emir cümlelerinin öğretimi, Ne, ne zaman, nerede, 
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kaç yaşında, ne renk gibi soruların öğretimi, iyelik zamirleri, Have got yapısının olumlu, 

olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı, çoğul adlar, sıfatlar, in, on, under, next to gibi yer 

belirten ilgeçler, There is/there are yapılarının öğretimi, sayılabilir veya sayılamayan 

varlıklar, ile Some / a lot of’ gibi tanımlayıcıların öğretimi hedeflenmektedir. 

İkinci dil edinimi alanında yapılan çalışmalar, gerek doğal ortamda gerekse sınıf-içi ortamda 

dil öğrenimi sırasında, öğrencinin dile özgü dilsel yapıları tek tek, birbiri ardı sıra belli bir 

sırada öğrenmediğini (Ellis, 1994), tersine, ikinci dili öğrenen kişinin ana dili ne olursa olsun, 

dilbilgisel formları ve yapıları gelişimsel bir dizgi ile öğrendiğini göstermiştir (Cook, 1998; 

Towell ve Hawkins, 1995). Diğer bir deyişle, ikinci dil edinimi sürecinde, en başta 

öngörülebilen ve dil öğrenen hemen her kişinin izlediği bir gelişimsel sıra vardır ve bu süreçte 

kimi formlar ve yapılar diğerlerinden önce öğrenilir. Örneğin, hem ana dil ediniminde hem de 

çocukta ikinci dil ediniminde 1970’li yıllardan bu yana yapılan araştırmalarda V+ing 

formlarının (coming, going, vb.), şahıs ve zaman ekleri gibi pek çok yapıdan önce öğrenildiği 

görülmüştür (Brown, 1973; de Villiers ve de Villiers, 1973; Dulay ve Burt, 1974).  Bu alanda 

yapılan öncü çalışmalarda, İngilizce’nin ana dil olarak ediniminde dilin biçimbirimsel 

öğelerinin aşağıdaki sıra ile edinildiği bulunulmuştur:  

 

 
 

 

İngilizce’nin erken çocukluk döneminde edinimi konusunda ise, Dulay ve Burt (1974) Tablo 

2’de verilen sırayı bulmuşlardır.   

Tablo. 1. Anadilde biçimbirimlerin edinim sırası Brown (1973) 
-ing 1 
-s çoğul eki 2 
Düzensiz fiillerle geçmiş zaman 3 
-s iyelik eki 4 
a/the belirli/belirsiz tanımlıklar 5 
-s 3. tekil şahıs eki 6 
Be - copula 7 
Be –yardımcı fiil 8 
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1970’li yıllarda elde edilen bu bulgular daha sonraki yıllarda çocukta ikinci dil edinimi 

alanında yapılan çalışmalarla da desteklenmiştir. Örneğin, Haznedar (2001), İngilizce’yi 

ikinci dil olarak öğrenen Türk bir çocuktan elde ettiği sonuçlarda, erken çocuklukta ikinci dil 

edinimi konusundaki diğer çalışmalarda olduğu gibi, şimdiki zamanlı cümle yapılarının, 

copula –be ve yardımcı fiil –be’nin erken evrelerde edinildiğini göstermiştir. Buna göre, 

4.sınıf müfredatı, bakanlıkça onaylanan 4. sınıf kitapları ile karşılaştırmalı 

değerlendirildiğinde, -be fiilinin öğretimine öncelik verilmesi, alanyazında elde edilen 

verilerle uyumlu görünmektedir. Benzer şekilde, 2.3.1. bölümünde görüleceği gibi –be fiilinin 

öğretimine 5. sınıf müfredatı ve İngilizce kitaplarında da öncelik verilmiştir.  

2.2.2.  4. sınıf İngilizce kitabında kullanılan yöntem ve etkinlik türleri 

Yöntemsel açıdan incelendiğinde 4. sınıf kitabında görülen en önemli sorunlardan biri, çok 

sayıda ve çeşitlilikte alıştırma ve etkinlik türüne yer verilmiş gibi görünse de, etkinlikler 

arasında herhangi bir ilişki bulunmayışıdır.  Dahası, kimi etkinlik türlerinin öğrenciye sunuluş 

sırası, her ünitede değişmekte ve bazı etkinlikler ise dile ya da dili kullanmaya özgü nitelikler 

taşımamaktadır.  Örneğin, cratf time başlığı altında, colour the following pictures etkinliğinde, 

‘portakal, üzüm, çilek ve armut’ gibi 4 meyve resminin boyanması istenmiştir. Doğrusu bu 

türden etkinlikler, okul öncesi dönemde sıkça başvurulan ve çocuğun hem renk hem şekil ve 

Tablo 2. İkinci dilde biçimbirimlerin edinim sırası Dulay ve Burt (1974) 
-ing 2 
-s çoğul eki 1 
Düzensiz fiillerle geçmiş zaman 7 
-s iyelik eki 5 
a/the belirli/belirsiz tanımlıklar 8 
-s 3. tekil şahıs eki 6 
Be - copula 4 
Be –yardımcı fiil 3 
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sayı olarak sınıflandırma gibi kavramları öğrenmesini sağlayıcı etkin alıştırma türleridir.  

Ancak, 9-10 yaşındaki çocukların meyve türlerini sınıflandırma ve renk gibi temel kavramları 

daha erken yaşlarda edindiği göz önüne alındığında, kitapta verilen bazı etkinlik türlerinin 

hem dil kullanımı hem de çocuğun bilişsel gelişim düzeyine uygun olmadığı, tersine çocuğun 

bilişsel düzeyinin çok altında bir düzeyin öngörüldüğü dikkat çekmektedir. (bakınız sayfa 

130).  Bu türden alıştırma ve etkinlikler, belli ölçüde daha karmaşık bir etkinliğin ardından 

öğrenciyi rahatlatmak için kullanılsa da, öğrencinin bilişsel düzeyinin alabildiğine altında ve 

kolay olduğundan fazla etkili olmayacaktır.  Benzer şekilde, bir başka etkinlikte de yine 

İngilizce’yi kullanmaya yönelik bir özellik görülmemektedir.  (Bakınız sayfa 85).  Observe an 

animal and imitate it.  Bu türden etkinliklerin İngilizce konuşmaya yönelik nasıl bir katkıda 

bulunabileceği bilinmemektedir.  Üstelik, bu tür etkinlikler gerçekte kültürel özellikler taşır ve 

dilden dile farklılıklar gösterir.  Örneğin, ana dili İngilizce olan çocuklar için yazılmış öykü 

kitaplarında, kuzuların çıkardığı ses ba ba, köpeklerinki wurf wurf diye betimlenirken, bizim 

kültürümüzde kuzular me, köpekler hav hav diye ses çıkarır.  Öğretmenin, İngilizce 

kullanımına ne gibi yararları olacağı bilinmeyen bu ek bilgiler konusunda da öğrenciyi ayrıca 

bilgilendirmesi gerekir.   

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta, kitapta yer alan kimi etkinliklerin öğrenci gözüyle 

bakıldığında yeterince bilgilendirici ve açıklayıcı olmayışı, esas vurgulanan noktanın 

dilbilgisel özellikler olduğu görülmektedir.  Örneğin, sayfa 124’te yer alan ‘Guessing time’, 

ilk bakışta bir oyunmuş gibi görünse de gerçekte, sadece çoğul ve tekil nesnelerin yer aldığı 

bir alıştırmadır.  Dahası, etkinlikte verilen ‘categorize the following food items’ komutu, 

dilbilgisel olarak yiyecek türlerini sınıflandırmaya işaret etmektedir. Oysa, kavramsal ve 

bilişsel olarak yiyecekleri sınıflandırmak, verilenleri meyve, sebze, süt ürünleri vb alt 

başlıklar şeklinde sınıflara ayırmayı içerir ki, bu alıştırma, zaten bu yönüyle de açık olmayıp, 

sadece dilin tekil ve çoğul isimler bağlamında dilbilgisel özelliklerine odaklanmıştır.  Kitapta 
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kullanılan yönergeler incelendiğinde ise kitabın Türkiye’deki kalabalık sınıflarda kullanıldığı 

göz önüne alındığında kimi sıkıntılara neden olacağı düşünülmektedir. Kitapta, etkinliklerin 

türü ve uygulanışına yönelik olarak verilen ‘listen and play’, ‘point and say’ türü komutların 

yanı sıra kimi zaman alabildiğine uzun ve karmaşık yönlendirmelere yer verilmiştir. Örneğin, 

kitapta (sayfa 15), sınıf içinde bulunan eşyaların isimlerinin öğretildiği bir etkinlikte, ‘write 

these names on pieces of paper.  Paste them in the classroom.  Then walk around the 

classroom. Show the object and say its name’ gibi alabildiğine uzun komutlara yer verilmiştir.  

Genel olarak çok sayıda öğrencinin öğrenim gördüğü sınıflarımızda, öğretmenin her öğrenci 

ya da gruba böyle uzun komutları verebilmesi ve anlaşıldığından emin olması mümkün 

görünmemektedir.    

Öğrenilenlerin tekrarı konusu, özellikle dilbilgisel yapılar açısından düşünüldüğünde, 4. sınıf 

kitabında oldukça yer verilmiş bir alandır.  Örneğin, have got/has got yapısı, 4. ünitede ilk kez 

yer alırken, tüm ünite boyunca çeşitli tekrarlarla ve farklı dil becerilerini içine alan bir şekilde 

verilmiş, 5. ünitede aynı paralelde devam edilmiş, 7. ve 8. ünitelerde yine benzer şekillerde 

kullanılmış ve 13. ve 14. ünitelerde yeniden kullanılmıştır (sayfa 149).  Ancak, burada 

vurgulanması gereken önemli bir nokta, 4. sınıf kitabında bu kadar çok tekrarlanan ve 

öğretilmesine öncelik verilen have got/has got yapısının, çocukta anadil ve ikinci dil 

ediniminde ileri evrelerde edinilmekte ve kullanılmakta olduğudur (Fletcher, 1985). Bu 

açıdan düşünüldüğünde kitapta öncelikle ve sıklıkla yer verilen bu yapının, dil edinimi 

çalışmalarından elde edilen bulgularla paralellik göstermeyişi dikkate alınması gereken bir 

konudur. 

Daha önce belirtildiği üzere, Time for English kitabında, her üç üniteyi takiben öğrenilenlerin 

tekrar edildiği bir çalışma ünitesi bulunmaktadır.  Bu kısımda, önceki öğrenilenler, çeşitli 

etkinlikler yoluyla pekiştirilmeye çalışılmaktadır.  Ancak, pekiştirme ünitelerinin düzeni 

birbirinden farklılıklar göstermekte olup, belli bir düzen içermemektedir.  Örneğin, ‘vücudun 
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bölümleri’ (sayfa 51) konulu pekiştirme ünitesi bir şarkı ile başlarken, ‘Ev hayvanları’ konusu 

(sayfa 77) tekrarlardan oluşan mekanik bir alıştırma ile, food and drinks (sayfa 123) konusu 

ise bir oyunla başlamaktadır.  Dahası bu, sadece pekiştirme üniteleri ile sınırlı olmayıp, diğer 

üniteler için de geçerlidir.  Her ünitede gerek etkinlik gerekse alıştırmalar yönünden farklı bir 

sıra izlenmesi, yabancı dile yeni başlayan kimi öğrencilerin pekiştirme sırasında farklı içerik 

ve etkinliklere uyum sürecini zorlayabilir.  Çocuklara İngilizce öğretimi alanında, benzer 

içerikte farklı yayınevlerince basılmış kitaplarda ise, çoğu zaman ünitelerin sıralanışında daha 

özenli bir sıralanış göze çarpmaktadır.  Örneğin, Happy Street kitabında, tüm ünitelerin içeriği 

benzer şekilde düzenlenmiştir (Maidment ve Roberts, 2009).  Her ünite önce tek sayfalık kısa 

bir öyküyle başlar ve her öyküde aynı karakterler yer alır.  Konular ‘Hayvanat bahçesinde bir 

gün –A day at the zoo’, ‘Kar yağıyor- It’s snowing’ gibi karakterlerin gündelik yaşamında 

karşılaşabileceği türden konulardan oluşur.  Öyküyü kısa bir şarkı ile okuma ya da eşleştirme 

gibi bir etkinlik izler.  Ünitenin sonunda ise tahmin etme vb. oyunları içeren öğrencinin etkin 

olarak öğretilenleri kullanabileceği oyunlar yer alır.  

Benzer çerçeveden bakıldığında, yabancı dil eğitiminde etkin dil öğretim araçlarından biri 

olan öykü kullanımına yer verilmeyişi, 4. sınıf kitabında görülen en büyük eksikliklerden 

biridir.  Örneğin, aynı karakterlerin her ünitede yer aldığı bir kitap düzeni, öğrencide aynı 

karakterlerin farklı maceralarının bir sonraki ünitede devam ettiği gibi bir düşünceden yola 

çıkarak bir sonraki konuyu daha kolay kabullenmelerini sağlayabilir.  Dil açısından 

düşünüldüğünde, öykülerde tekrarlanan cümle yapıları, çocuğun hem dilbilgisi hem de sözcük 

bilgisinin gelişmesine katkıda bulunur (Cameron, 2001). Aşağıda verilen örnekler, Pamuk 

Prenses ve Yedi Cüceler öyküsünden alınmış olup, öyküde geçen tekrar eden yapılara ve 

sözcüklere güzel bir örnek oluşturmaktadır.  

The first one said, 
 Who’s been sitting on my stool?  
The second said, 
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Who’s been eating off my plate? 
The third said, 

Who’s been picking my bread? 
The fourth said, 

Who’s been meddling with my spoon? 
The fifth said, 

Who’s been handling my fork? 
The sixth said, 

Who’s been cutting with my knife? 
The seventh said, 

Who’s been drinking from my glass? 

Öykü kullanımı sırasında, ilk evrelerde evrensel kültüre mal olmuş öyküler arasından 

seçmeler yapılabilir, bu, çocuğun bilinen bir öyküyü ya da masalı ana dilinde biliyor olma 

olasılığı göz önüne alındığında, özellikle, yabancı bir dille ilk kez karşılaşıldığı evrelerde 

etkili olacaktır.  Bilinen bir öykü çocuk tarafından daha kolay takip edilebilir. Ayrıca, bilinen 

öykülerin kullanılmasının bir yararı da, çocuğun kendi kültüründe anlatılan bir öykünün başka 

kültürlerde de yer alabileceğini görmesi ve bu nedenle, kültürlerarası benzerliklerin ya da 

farklılıkların küçük yaşlardan itibaren farkına varmasını sağlayıcı olmasıdır. Ancak, Sea-

Rixon’nın (1995) belirttiği gibi, her zaman bilinen öykülerin kullanılması, çocukta bıkkınlık 

yaratabilir. Bu nedenle, öğretmenin öykü seçerken dikkat etmesi gereken ölçütleri alan 

yazında yer alan görüşler doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde incelemek yerinde olacaktır 

(Wright, 1995, 1997).  

Kitapta, anlaşılamayan ancak hemen her ünitede ısrarla yer verilen bir başka etkinlik türü, bir 

sözcük içerisindeki harflerin yerlerinin değiştirilmesi ile elde edilen karışık ve okunması 

mümkün olmayan sözcükleri öğrencilerin bulması ve yazması şeklinde geliştirilen bir 

alıştırma türüdür.  Psikodilbilimsel açıdan bu türden alıştırmaların öğrenciye sağlayacağı 

yarar bilinmemektedir.  Özellikle, İngilizce’de mümkün olmayan ses birimlerinin bir araya 

getirilerek öğrenciye sorulması, zaten ikinci bir dilde okuryazarlığı sorgulanabilir düzeydeki 

çocuklar için, gereksiz ve zorlayıcı bir yük getirmektedir.  Örneklemek gerekirse, NTSTDEU 

(sayfa 13, 4. sınıf kitabı), ya da BTHROER (SAYFA 24) gibi örnekler, İngilizce gibi bir dilde 
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hiçbir şekilde bir araya gelmeyen ses öbeklerinden oluşmuştur.  Bu nedenle, öğrencinin henüz 

yeni öğrenmeye başladığı bir dilde, olası ses öbekleri yerine hiçbir zaman görmeyeceği ses 

öbeklerini tanımasını beklemek garip bir durumdur.  Burada özellikle vurgulanması gereken 

önemli bir nokta, normal gelişim gösteren çocuklarda dilde yer almayan sözcükleri de okuma 

becerisinin olması, bireyin okuma yazmada sorunsuz olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir.  Okuma güçlüğü yaşayan çocukların özellikle dilde yer almayan sözcükleri 

okumada özel güçlük yaşadıkları bilinen bir gerçektir, çünkü anlamsız sözcüklerde anlamlı 

olanların tersine, çocuğun görsel ve anlamsal açıdan kullanabileceği ipuçları yok olmuştur 

(Goswami ve Byrant, 1990).  Ancak, anlamsız sözcüklerin okunmasında bile, anlamsız 

sözcükler tamamen ilgili dilin ses öbek yapısına uygun olmak durumundadır.  Örneğin, 

İngilizce’de NTSTDEU gibi bir sözcük bulunamaz çünkü İngilizce’de NT ses öbeği ile 

başlayan bir sözcük yoktur.  Benzer şekilde, Türkçe’de YAHDENA ilk bakışta anlamsız bir 

sözcük gibi görünse de, okuma güçlüğü yaşamayan bir birey biraz duraksamadan sonra bu 

sözcüğü okuyabilir, çünkü söz konusu anlamsız sözcükte her hece aslında Türkçe’de var olan 

bir heceye işaret etmektedir.  YAH, siyah sözcüğünün son hecesi iken, DE deniz sözcüğünün 

ilk hecesi, ve NA Nane sözcüğünün ilk hecesi olarak düşünülebilir.  Diğer bir deyişle, ilk 

bakışta anlamsız görünse de, YAHDENA sözcüğü Türkçe’de var olan hecelerden oluşmuş bir 

sözcük olduğu için, okunabilir bir sözcüktür.  Oysa, 4. sınıf kitabında yer alan NTSTDEU 

sözcüğündeki ses öbeklerinden hiçbiri İngilizce’de olası bir heceye işaret etmemektedir. Bu 

nedenle, öğrenciye henüz yabancı dile yeni başladığı bir evrede, okunması, yazılması, 

gerçekte dilde bulunması mümkün olmayan ses öbeklerinin bir araya getirilerek anlamsız 

sözcüklerin sorulması ve yazdırılmasının pedagojik, dilbilimsel ve psikodilbilimsel bir 

açıklaması yoktur.   

2.2.3.  4. sınıf İngilizce kitabında yer alan konular 
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4. sınıf kitabında yer alan konular, Tanışma, Sınıfım, Ailem, Giysilerim, Vücudun bölümleri, 

Evim, Ev hayvanları, Haftalık programım, Doğum günleri, Yiyecekler ve içecekler, 

Mevsimler, Oyuncaklar, Fiziksel görünüm şeklinde sıralanmıştır. Bu konular, yabancı dil 

öğreniminde başlangıç düzeyi için hazırlanmış pek çok kitabın konuları ile örtüşmektedir.  

Örneğin, Bravo, Happy House, ya da Gogo loves English gibi başlangıç düzeyi kitaplarında 

da özellikle öğrencinin günlük yaşamında, evde ve okulda gereksinim duyabileceği temel 

sözcük ve dilbilgisini kapsayan konulara öncelik verilmiştir.  Ancak, genel kabul görmüş 

konuların dışındaki konu ya da alanlara öğrenciyi yönlendirme ve ders dışı dile özgü 

etkinliklere hazırlama konusunda, kitapta her hangi farklı bir boyut yer almamaktadır.  

Yukarıda verilen konu başlıkları incelendiğinde, ilk bakışta farklı konuların ele alındığı 

görülse de, konular arasında hiçbir ilişkinin olmadığı göze çarpmaktadır. Oysa, günümüzde 

yabancı dil eğitiminde, öğrencinin aynı ders kapsamındaki bütünlüğün ötesinde, diğer 

derslerinde öğrendiği konuların da yabancı dil eğitiminde kullanılması, hem pekiştirici 

özellikler taşımakta, hem de öğrencinin ana dilinde öğrendiği konu ve alanları bir başka dilde 

de ifade edebilmesini sağlayıcı öğelere yer verilmektedir (Halliwell, 1992).   

Bu çerçevede, kitabın çıkış noktası olarak, konu çeşitliliği ya da öğrencilerin ilgi 

duyabilecekleri alanların ötesinde, temelde gündelik dilde sık kullanılan sözcükler ve 

dilbilgisel yapıların öğretilmesinin hedeflendiği görülmektedir.  Örneğin, 1. Ünitede ‘kendini 

tanıtma ve tanışma’ konusu ‘yeni arkadaşlar’ başlığı altında, ikinci ünitede çeşitli emir 

cümlecikleri, ‘Sınıfım’ başlığı altında ele alınmaktadır.   

Özetlemek gerekirse, 4. sınıflar için hazırlanmış olan kitap, ilk bakışta çocuklara yabancı dil 

öğretiminde yararlanılan şarkılar, oyunlar gibi modern yabancı dil öğretim yöntemlerini 

içeren başlıklar içeriyor gibi görünse de özünde bir bütünlük taşımamaktadır. 
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2.3.  5. Sınıflar için hazırlanan İngilizce ders kitabı: GLOBE 

2.3.1. 5. sınıf kitabının genel düzeni ve öğretilmesi hedeflenen dilsel özellikler 

5. sınıflar için kullanılmakta olan yeni müfredat, dilbilgisel özellikler açısından 4. sınıf 

müfredatı ile uyum göstermektedir. Örneğin, ‘Ne’, ‘kaç tane’, ‘ne renk’, ‘nerede’ ‘kaç 

yaşında’, ‘ne kadar’, ‘kimin’ gibi soru türlerinin öğrenilmesi, ‘in, on, under, next to, behind, 

in front of’ gibi yer edatlarının ve yön bildiren edatların öğretilmesi, Have got yapısının 

olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin öğretilmesi, sayılabilir ve sayılamayan nesnelerin 

öğretimi, çoğul isimlerin öğretimi, There is/there are yapısının öğretimi, ‘some’ ‘ a lot of’ gibi 

belirleyicilerin öğretimi 4. sınıf müfredatında da öğretilmesi hedeflenen yapılar arasında yer 

almaktadır. Bu benzerlik 5. sınıf kitabında da görülmektedir. Kitapta yer alan 8 ünitenin ilk 4 

ünitesinde 4. sınıfta yer alan dilbilgisel yapılara yer verildiği görülmektedir.  Başlıca 

dilbilgisel yapı, aşağıda sunulan örneklerde görüleceği gibi copula –be içeren cümle yapısıdır. 

1.  Her name is Lale (Ünite 1, sayfa 3) 

2.  I’m from Turkey (Ünite 2, sayfa 11) 

3.  What’s his name? Where is he from? (Ünite 2, sayfa 13) 

4.  I’m a student. This is my classroom (Ünite 3, sayfa 16) 

5.  Is there a table in your classroom (Ünite 3, sayfa 20) 

6.  Where is the ball? (Ünite 4, sayfa 26) 

7.  Mrs. Grey is young. Mrs. Brown is old (Ünite 4, sayfa 31) 

8.  What’s your job? I am a secretary (Ünite 5, sayfa 38) 

5. sınıf müfredatında görülen farklılık, geniş zamanın olumlu, olumsuz ve soru biçimleri ile 

öğretilmesi, yapabilirliği belirten yardımcı fiillerden ‘can’in olumlu, olumsuz ve soru 
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cümlelerinde öğretilmesi, sevdiğimiz ve sevmediğimiz nesneleri/konuları içeren geniş 

zamanlı yapıların önce ‘I, you, we, they’ şahısları ile, sonra ‘he, she, it’ gibi 3. tekil şahısları 

ile öğretilmesi, ardından şimdiki zamanı içeren yapıların öğretilmesi yapılarda görülmektedir.   

2.2.1. bölümünde vurgulandığı gibi, gerek ana dil ediniminde gerekse çocukta ikinci dil 

ediniminde edinim sırasının en başında yer alan (bakınız Tablo 1 ve Tablo 2), şimdiki zamanlı 

yapıların 5. sınıf kitabının son ünitelerinde öğrenciye sunuluyor olmasını, teori ve uygulama 

yönünden açıklamak pek mümkün görünmemektedir. Dahası, 5. sınıf kitabı dikkatle 

incelendiğinde, geniş zamanı içeren yapıların, şimdiki zamandan önce öğrenciye sunulduğu 

görülmektedir ki bu, tamamen ikinci dil edinimi alanında elde edilen bulgularla çelişmektedir.  

Uzun yıllardır ikinci dil edinimi alanında yapılan birçok çalışma, yetişkin ya da çocuk yaşta 

ikinci bir dil öğrenen kişilerin, hedef dildeki morfolojik eklerin edinimi sırasında ciddi 

sorunlar yaşadığını göstermiştir (Adjémian, 1983; Larsen-Freeman ve Long, 1991, White, 

2003). Basitmiş gibi görünen küçük morfolojik eklerin edinimi yıllar alabilmekte, kimi zaman 

dili öğrenen kişilerin yanlış kullanımları söz konusu olabilmektedir. Yukarıda verilen örneğe 

dönecek olursak, İngilizce’de yardımcı fiil olarak kullanılan ‘be’ fiili ile copula ‘be’ dil 

ediniminin ilk evrelerinde öğreniliyorken, zaman ve şahıs uyum eklerinin edinimi çok uzun 

bir zaman sonra olabilmektedir (bakınız, Haznedar 2001; Ionin and Wexler 2002; L. White 

2003). İngilizce’deki üçüncü tekil şahıs geniş zaman eki olan –s ve geçmiş zaman eki -ed, 

ikinci dil edinimi sürecinde uzun süre kullanılmamakta ya da kimi zaman fiilin mastar hali 

kullanılmaktadır. Dikkat çekici bir nokta, Türkçe gibi morfolojik açıdan zengin dillerde bu 

gibi şahıs ya da zaman ekleri alabildiğine çeşitlilik göstermesine karşın (örneğin, geliyor-um, 

geliyor-sun), tümü çok erken yaşlarda öğrenilmektedir (bakınız Aksu-Koç ve Slobin, 1985). 

İngilizce ise bu gibi ekler açısından oldukça sınırlı olmasına ve toplam olarak geçmiş zaman 

eki -ed ve üçüncü tekil şahıs eki -s gibi sınırlı sayıda biçimbirimsel eke sahip olmasına karşın, 

söz konusu birkaç ek, ikinci dili öğrenenler tarafından yıllar süren çabalarla zorlukla 
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öğrenilmektedir. İlk bakışta basitmiş gibi görünen ve çoğu kişinin İngilizce’de sadece birkaç 

tane bulunan ekleri kolayca öğrenebilecekleri gibi bir varsayım, bilimsel bulgular dikkate 

alındığında geçerliğini yitirmektedir. Alanda yapılan birçok araştırmada ortaya konan bu 

bulgular, görünüşte basit olarak nitelendirilen morfolojik eklerin ediniminin göründüğü kadar 

kolay olmadığını, tersine dil öğrenenlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir.  Anadil 

ve ikinci dil edinimi alanında elde edilen bu bulgular, gerek müfredat ve yabancı dil eğitim 

politikalarının belirlenmesinde gerekse öğretmen yetiştirme programlarının içeriğinde yer 

alması ve öğretmen adaylarına kazandırılması gereken temel unsurlardır. 

4. sınıf kitabından farklı olarak, 5. sınıflar için hazırlanan kitapta, ele alınan konular tematik 

şekilde verilmemiş olup, her ünitede aşağıda görüldüğü gibi kimi zaman sorular kimi zaman o 

ünitede öğretilmesi planlanan dilbilgisel cümle yapıları biçiminde verilmiştir.   Bu çerçevede, 

kitapta yer alan toplam 8 üniteden 3’ü örnek olarak aşağıda verilmiştir. 

UNIT 3 (Sayfa 16) 

A. There is a book in my bag 

B. January, February 

C. Where is it? 

D. Are these boys or girls? 

UNIT 6 (Sayfa 47) 

A. I like bananas 

B. Do you like pop music? 

C. Tom likes cheese 

D. Do they like soup? 

E. I study English 
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Bazı ünitelerde ise, ünitede yer alan bir oyun ya da şarkı şeklinde verilmiştir. 

UNIT 7 (Sayfa 67) 

A. What time is it? 

B. A song 

C. What’s the weather like? 

D. Put on your sweater 

2.3.2.  5. sınıf İngilizce kitabında kullanılan yöntem ve etkinlik türleri 

5. sınıflar için hazırlanan müfredatta, akıcı ve doğru konuşmaya odaklı, eklektik bir yöntem 

kullanılması öngörülmüş olmasına karşın, kitapta yer alan hemen her bölümde, temel olarak 

dilbilgisi yapılarının öne çıkarıldığını görmekteyiz. İletişimsel dil öğretim yaklaşımı yerine, 

etkinliklerin pek çoğunda temel yaklaşımın, karşılıklı konuşmaları özellikle yerine koyma 

(substitution) alıştırmaları şeklinde ikili yapma biçiminde olduğu görülmektedir.  Söz konusu 

karşılıklı konuşmaların gerçekte iletişim amaçlı olmayıp, aynı yapıların sürekli olarak aynı 

biçimde tekrarlar şeklinde sunulduğu görülmektedir (bakınız sayfa 25).  Bu türden 

alıştırmaların herhangi bir yaratıcı yanı bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmaması için özellikle 

vurgulanması gereken nokta, bu tür alıştırmalardan öğrencinin ne ölçüde yararlandığı ile 

ilgilidir.  Aksi halde, ders kitaplarında bu tür alıştırmalara hiçbir şekilde yer verilmemesi 

düşünülemez ancak sorun, kitabın ağırlıklı olarak bu tür alıştırmalara odaklanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Öğrencide iletişim yetisini geliştirmek için, karşılıklı konuşmada belli bir anlamın 

paylaşılması gerekir (Richards ve Rogers, 2001). Ancak bu türden sadece dilbilgisel yapıların 

öne çıkarıldığı konuşma örneklerinin yoğunluğu, iletişim becerilerine katkı sağlamaktan 

uzaktır.  Bu çerçeveden bakıldığında, kitap, yapısal bilgiler açısından donanımlı ancak, 
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iletişimsel açıdan zayıf öğrenciler yetiştirmeye aday olup, daha önce dilbilgisel yapıları öne 

çıkardığı için sıkça eleştirilen kitaplarla benzerlik göstermektedir. 

 

Kitapta, özellikle, çocuklara yabancı dil öğretiminde öne çıkan teknikler arasında yer alan ve 

çocuğun öğrenme aşamalarının önemli bir bölümünü oluşturan yaratıcı etkinlikler, şarkılar ve 

oyunların son derece sınırlı olduğu görülmektedir.  Kitapta sadece iki oyun ve iki şarkıya yer 

verilmiş olması dikkat çekicidir.   

5. sınıf kitabında yer alan alıştırmalar ve etkinlikler yakından incelendiğinde, GLOBE’un 

büyük ölçüde İşitsel-dilsel yöntem (Audio-Lingual) ve Toplu Fiziksel Tepki (Total Physical 

Response - TPR) yöntemlerine dayalı olduğu görülmektedir (bakınız Richards ve Rogers, 

2001).  Kitapta, öğrenciden verilen yapıları pasif bir biçimde tekrar etmeleri beklenmekte 

olduğundan, çok sayıda tekrar içeren alıştırmalar, temel olarak İşitsel-dilsel yöntemin 

özelliklerini çağrıştırmaktadır.   

Ayrıca, kitapta sunulan bilgi, belli bağlam içinde sunulmadığı için, olması gereken öğrenme 

ortamlarının gereksinimlerine karşılık vermekten uzaktır.  Öğrenci, hemen her sayfada yeni 

bir karakterle karşılaşmaktadır.  Alanda kullanılmakta olan diğer kitaplarla karşılaştırıldığında 

ise, 5. sınıf kitabının içerik, etkinlik türleri ve konular açısından alabildiğine sınırlı olduğu 

görülmektedir.  Örneğin, kitapta yer verilen, ‘Aylar’, ‘Mevsimler’ ve ‘Meslekler’ gibi konular, 

yaşadığımız çevre, besinler, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar gibi konularla 

genişletilebilirdi.  Çocuğun hayal dünyasını geliştirici ve yaratıcı aynı zamanda eğlendirici 

etkinlikler, anlamlı bir bağlam içinde sunulabilirdi.   

Alanda incelediğimiz başka kitaplarda, örneğin, ünite başka bir galaksiden gelen bir uzaylı 

grubun maceraları ile başlıyor ve kitap oyunca benzer karakterlerin etkinlikleri şeklinde çeşitli 

konular ele alınıyor. Oyunlar kuşkusuz dil özelliklerinin pekiştirildiği etkinlik türleri olarak 
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ele alınabilir (sentence marathon).  Ayrıca kitap, grup projeleri, ikili ve grup çalışmaları gibi 

öğrencinin iletişimsel açıdan diğer öğrencilerle sürekli iletişim kurmasını sağlayıcı öğeler 

taşımamaktadır.  Görünüşte, karşılıklı konuşmalara yer verilmiş gibi görünse de bunlar büyük 

ölçüde, ‘Are you a nurse, yes I am, Is he a shopkeeper, No, he isn’t a pilot, he is a policeman, 

Sayfa 41) gibi sadece bir soru ve otantik olmayan bir cevaptan oluşan kısa konuşmalardır.  

Kitapta yer alan bu soru ve cevapların sayısı oldukça kabarıktır.  Örneğin, 9 sayfadan oluşan 

1. Ünite’de soru-cevap şeklinde 15’e yakın kısa konuşma bulunmaktadır, ve bunların tümü Hi 

Ayşe how are you?, Hi Ünal. I’m fine thank you türünde son derece kalıplaşmış cümle türleri 

şeklindedir.  Benzer örnekler how are you gibi sorularda defalarca tekrarlanmış 

bulunmaktadır.  Örneğin, 5. ve 15. sayfalarda yer alan how are you sorusuna tüm karakterler 

I’m nine/ten/forty years old biçiminde cevap vermiş görünmektedir.  Ya da 10-13. sayfalarda 

yer alan Where are you from sorusuna verilen, 17 cevabın tamamı, kişinin I’m from ……. 

olduğu tam cümle şeklindedir.  Ana dili İngilizce olan kişilerin bu türden sorulara sadece, 

‘Turkey’, ‘Germany’ gibi çoğu zaman gündelik dilde daha yaygın ve kulağa daha doğru gelen 

özgün cevapları olabileceği düşünülmemiştir.  Benzer şekilde, Ünite 1. Sayfa 1’de, kişilerle 

selamlaşırken, sürekli what is your name? My name is …. yapısı kullanılmış, oysa hemen her 

dilde olduğu gibi, cümlenin ya da sorunun tamamının kullanılmadığı yapılara da yer verilmesi 

gerekirdi. 

GLOBE’un bir başka temel ama aynı zamanda tartışılır özelliği, sürekli tekrarlara yer 

vermesidir. Kitapta yer alan 8 ünitede 44 listen and repeat türü öğretmen odaklı etkinlik 

bulunmaktadır, diğer etkinlik türleri şu şekilde sıralanmıştır: Complete the dialogues, Write 

and read, Write and say, Ask or answer, Games, Project Works, Find and write, Say and 

write, Match and write, Draw and write, Tick, Circle, Say and write, Write and read, Match 

and read, Find and answer. 
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Özetlemek gerekirse, 5. sınıf kitabı, ilk bakışta yeni müfredatın amaçları ile uyumlu gibi 

görünse de, öğrencilerin gereksinimlerini sağlama konusunda eksiklikler arzetmektedir.  11 

yaşındaki çocukların hayal dünyasının ne kadar geniş olduğu düşünüldüğünde, kitapta, yeni 

müfredatın gereklerinin yüzeysel bir şekilde karşıladığı, ancak öğrenme bağlamının ya da 

öğrencinin tercihlerinin ön plana alınmadığı görülmektedir.  Bu yaşlarda çocukların hayal 

dünyasını yansıtan, yaratıcı etkinliklerin kitapta yer alması gerekirken, kitapta yer alan 

alıştırma türlerinin alabildiğine kontrollü olduğu görülmektedir.  Kontrollü alıştırma türlerinin 

bir yere kadar kullanılması anlaşılır olsa da,  tamamen tekrarlar, boşluk doldurma ve 

eşleştirme gibi, sadece dilsel özelliklerin ön plana çıkarıldığı alıştırma türlerinin kullanılmış 

olması kitabın en zayıf halkalarından birini oluşturmaktadır (Bakınız Sayfa 5-6).   

2.3.3.  5. sınıf İngilizce kitabında yer alan konular 

5. sınıf kitabında yer alan konular, tanışma, ülkeler, aylar, meslekler, yiyecekler 

(sevdiğimiz/sevmediğimiz yiyecekler) ve hava durumu ile ilgili sıfatlar şeklinde belirlenmiştir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, GLOBE kitabında ilk bakışta dikkat çeken unsur, kitapta temel 

olarak dilbilgisi yapılarının öğretiminin esas alınmasıdır. Bu nedenle, kitap, öğrenme süreci 

ile ilgili anlamlı bir bağlam sunmamakta olup, çocuk yaşta yabancı dil öğrenenlerin ilgilerine 

yönelik konuların seçiminden uzak bir görünüm sergilemektedir.  Yukarıda sıralanan ana 

konularda da görüleceği gibi, kitaptaki konu dağılımı çok çeşitlilik göstermemektedir.  

Meslekler, mevsimler gibi konuların özellikle dilbilgisel yapılar öne çıkarılarak ele alındığı 

görülmektedir.  Çocuklara dil öğretimi konusunda son yıllarda yayınlanan dil öğretim 

kitaplarında, hemen her ünitede tekrar eden belli karakterler yer almaktadır.  Kitabın en 

azından kimi ünitelerinde sistematik olarak aynı karakterlere ve onların maceralarına yer 

verilebilirdi.  Örneğin, Oxford Reading Tree kitaplarında yer alan kahramanlar (Biff, Chip, 

Kipper etc.), bu çerçevede düşünülebilir (Hunt ve Brychta, 2006). Hayali ama eğlenceli, ilginç 

karakterler ve konular, çocuğun örneğin her gece dişlerini fırçalayan, sabah uyanınca yatağını 
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düzelten düzenli bir aile yaşamı süren belki sıra dışı görünümlü 3-5 kulaklı ya da gözlü ama 

tüm bu güzel özellikleri barındıran karakterleri örnek almasına neden olabilecek bir şekilde 

sunulabilir.  

 

GLOBE’ta yer alan konular ve karakterler, geleneksel anlamda hemen her başlangıç düzeyi 

kitabında yer alan sayılar, vücudun bölümleri, beslenme gibi konuların arasına 

serpiştirilebilirdi.  Üstelik doğa, yağmur, bulutlar gibi İngilizce kitaplarımızda yer almayan 

konular, dersler arası geçişleri sağlamada önemli katkılarda bulunacaktır ve sadece dili 

kullanmayı değil aynı zamanda öğrencinin dünya bilgisini geliştirecektir.  Örneğin, sayfa 

74’te What’s the weather like? bölümünde geleneksel anlamda sadece hava durumuna ilişkin 

‘snowy, rainy, windy, cloudy, warm ve hot gibi sıfatların öğretilmesi hedeflenmiş, bir sonraki 

sayfada Türkiye haritası üzerinde verilen ilgili hava resimleri ile 6 kentte havanın nasıl 

olacağına ilişkin okuma ve yazma temelli kontrollü bir alıştırma verilmiştir.  Bir sonraki 

sayfada ise konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmesi düşünülen ama sadece birer cümlelik 

iki soru ve cevap yer almıştır. Oysa, bu konu kolaylıkla, güneş sistemi, bulutların oluşumu, 

yağmur oluşumu, ayın hareketleri gibi gündelik yaşamda sık karşılaştığımız olaylarla 

birleştirilebilir ve hem diğer derslerle bağlantılar kurulması sağlanabilir, hem de öğrencinin 

günlük yaşamında karşılaştığı doğa olaylarını açıklayıcı kafasını kurcalayan sorulara karşılık 

bulabileceği eğlenceli ve anlamlı bir öğrenme şekline dönüşebilirdi. Günümüzde özellikle 

bilgisayar teknolojisinin gelişimi ve yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan renkli karakterlere 

yakın tiplemeler, daha ilgi çekici, doğayı ve dünyayı sorgulayan konular eklenebilirdi.  

Örneğin kapalı bir günde bulutları gören bir çocuğun bulutların nasıl oluştuğunu bilmesi, 

yağmurun nasıl meydana geldiğini öğrenmesi, gökyüzündeki yıldızların nasıl parladığını, ayın 

neden şekil değiştirdiği gibi üstelik bu konular fen bilgisi dersinin konularını oluşturuyorken, 

çocuğa hem bilimsel ilk adımları attırmada hem de anlamlı bir öğrenme ortamının oluşumunu 
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sağlayıcı katkılarda bulunacaktır ki bu, aslında dersler arası bağlantıların kurularak öğrencinin 

bir başka derste öğrendiğini, bu yolla bir başka dili öğrenirken pekiştirmesini de beraberinde 

getirecektir (Halliwell, 1992). 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında, 2006 yılından itibaren ilköğretim okullarımızın 4. ve 5. sınıflarında 

kullanılmakta olan Time for English ve GLOBE kitapları, anadil ve ikinci dil edinimi alanında 

yapılan araştırmalardan elde edilen bulguların ışığında, özellikle dilbilgisel yapılar, yöntem, 

etkinlik türleri ve içerik açılarından değerlendirilmiştir.  İncelemede, her iki kitapta görülen 

teorik ve yöntemsel sorunlar irdelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  

Özetlemek gerekirse, her iki kitabın içindekiler bölümünde yer alan konular ve dilbilgisi 

yapıları genel olarak müfredatın düzeniyle uyumlu görünse de aşağıda sıralanan konularda 4. 

ve 5 sınıf kitaplarında eksiklikler görülmektedir. Her iki kitapta da genel olarak öğrencilerin 

aktif olarak çizdiği, yapıştırdığı, projeler hazırladığı, karşılıklı konuşmalar yarattığı anlamlı 

ortamlar yaratılmamış, yaratılmaya çalışıldığı durumlarda ise, etkinlikler kimi zaman 

öğrencilerin bilişsel düzeyinin altında kalmış veya özellikle 5. sınıf kitabında olduğu gibi 

dilbilgisel yapıların gölgesinde kalmıştır. Örneğin, 10-11 yaşındaki öğrenciler için, yeni 

öğrendiği sözcükleri pekiştirmeyi sağlayıcı, ‘resim sözlüğü-picture dictionary’ oluşturma gibi 

doğrudan keserek, yapıştırarak ürün çıkarabilecekleri etkinlikler ya da el becerilerinin 

kullanılabileceği etkinliklere her iki kitapta da yer verilmemiştir.   

Ayrıca, özellikle ilköğretimin ilk kademesinde öğrenim gören çocukların psikolojik, sosyal ve 

fiziksel gelişim özellikleri düşünüldüğünde, 7-11 yaşlarında normal gelişim gösteren pek çok 

çocuğun dikkat süresinin kısalığı ve sınırlı bellek sahibi olmalarına karşın, bir hayli enerjik ve 

yaratıcı oldukları bilinmektedir.  Bu nedenle, dil öğreniminde çocukların fiziksel olarak aktif 

olacağı, dil öğreniminden zevk alacağı ve yaratıcılığını kullanabileceği ortamların yaratılması 
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gerekir.  Bunlar arasında, çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun oyunlar, şarkılar, yaparak 

öğrenmeyi sağlayıcı yaratıcı etkinlikler sayılabilir. Özetlemek gerekirse, özellikle, 5. sınıf 

İngilizce kitabı ‘GLOBE’ büyük ölçüde, öğrencinin pasif bir şekilde verilenleri tekrar 

etmesini gerektiren etkinlikler içermektedir.  Bu nedenle, kitap öğrencilerde dile özgü 

farkındalık yaratma veya deneyimlerini artırmayı sağlayıcı bir özellik göstermemektedir. 

Ayrıca, her iki kitapta görülen en büyük eksikliklerden biri de, kitapların öğrencinin kendini 

ve öğrenme sürecini değerlendirmesine olanak tanımayışıdır. Diğer bir deyişle, kitaplarda, 

öğrenciye neyi ne ölçüde öğrendiğine ilişkin ipuçları verilmemiştir. Örneğin, ikinci dilde 

sözcük bilgisi konusunda öğrencinin farkındalığını sağlamak ve artırmak için, her sayfanın 

kenarında o ünitede yer alan yeni sözcüklere (özellikle somut sözcükler) resimleriyle birlikte 

‘sözcük bankası’ gibi bir bölümde yer verilebilir.  Bu, öğrencinin o ünite kapsamında hangi 

sözcükleri öğrenmiş olduğunun daha iyi farkına varmasına neden olacak ve ders sırasında 

dikkatinden kaçan sözcükleri yakalamasını sağlayacaktır.   

Daha geniş bir çerçeveden bakılacak olursa, her iki kitapta da, öğrencinin sunulan bilgileri ne 

ölçüde öğrendiği konusunda kendini tartmasını sağlayıcı herhangi bir araç yer almamaktadır.  

Oysa, son yıllarda tüm AB üyesi ülkelerin dahası Avrupa Konseyine üye ülkelerin eğitim 

bakanlıkları tarafından kullanılması önerilen Avrupa dil gelişim dosyasının temel ilkelerinden 

biri olan bireyin yabancı dil öğreniminde yaşadığı sürecin farkına varmasını sağlayıcı bir 

özellik bulunmamaktadır.  Avrupa dil dosyasının en önemli özelliği, öğrencinin dil öğrenimi 

sırasında kendi başarısını kayıtlara geçirmesidir (Trim, 1998).  Örneğin, dil pasaportunda 

öğrenci dil becerileri konusunda kendi görüşlerini belirtir ve dil gelişim dosyasında ise, 

öğrencinin öğrenimi sırasında kendisinin önemli gördüğü ödevler ve malzemeler arasından 

seçerek oluşturduğu bir kayıt dosyası yer alır. Bu yaklaşımın yararları arasında, öğrencinin 

kendi öğrenme sürecini gözlemlemeyi öğrenmesi, kendine öğrenmekte olduğu dile ve dildeki 

yeterlik düzeyine uygun hedefler koyabilmesi ve en önemlisi, kendi öğrenme sürecini 
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izlemesi ve takip edebilmesi sayılabilir (Demirel, 2003). Örneğin, konuşma becerilerini 

ilgilendiren bölümde, öğrencinin aşağıdaki yargılarda bulunması beklenir: 

1. 1’den 10’a kadar sayabilirim. 

2. Bir şarkı söyleyebilirim. 

3. Bir tekerleme söyleyebilirim. 

4. Haftanın günlerini söyleyebilirim. 

5. 10’dan 20’ye kadar sayabilirim 

6. Ayları sayabilirim. 

7. Hayvanların isimlerini sayabilirim. 

8. 20’den 100’e kadar sayabilirim. 

Yazma becerilerine ilişkin olarak aşağıda verilen önermelerden hangilerini ne ölçüde 

yapabildiğine ilişkin kendini ölçmesi beklenebilir: 

1. Bir kart yazabilirim. 

2. Nesnelerin adlarını yazabilirim. 

3. Kısa bir dialog yazabilirim. 

4. Adımı, yaşımı ve nerede yaşadığımı yazabilirim. 

Tüm bu açılardan düşünüldüğünde, gerek 4. sınıf kitabı Time for English, gerekse 5. sınıf 

kitabı GLOBE’da, öğrencinin öğrenmekte olduğu dilde yapabildiklerinin farkına varmasını 

sağlayıcı özelliklerin bulunmaması önemli bir eksikliğe işaret etmektedir.   

Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ve halen 

kullanılmakta olan 4. ve 5. sınıf ilköğretim yabancı dil müfredatı, temel ilke ve hedefler yönünden 

çağdaş yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış olsa da, müfredata uygun olarak hazırlandığı 

düşünülen ders kitapları, yabancı dil eğitiminde kaydedilen gelişmeleri yansıtmamaktadır.  
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Günümüzde yabancı dil eğitiminde, artık sadece dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve yapısal 

özelliklerini kazandırmaya yönelik yaklaşımların geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle, iletişim 

boyutu olmayan dilbilgisi kurallarının öğretilmesine dayalı geleneksel dil dersi ve ders 

kitapları, yerini yabancı dilde iletişim yetisi kazandırmaya dayalı dil öğrenimi anlayışına 

bırakmış olduğundan, kullandığımız kitapların da bu gelişmeleri yansıtması gerekmektedir. 
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