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ÖZET 

 

        Türkçe dersinin temel amaçları öğrencilere sadece dil becerileri 

kazandırmak değil aile, vatan, doğa sevgisi gibi değerleri de kazandırmaktır. Bu 

çalışmanın amacı, ilköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan sevgi 

temasının değerler eğitimine uygunluğunu incelemek ve değerlerin nasıl 

kazandırıldığını belirlemektir. Bu amaçla önce değerler eğitiminin kuramsal 

çerçevesi üzerinde durulacak sonra 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 

okutulmakta olan ders kitabındaki sevgi temasının anlama-anlatım etkinlikleri  bu 

bakımdan değerlendirilecektir. Araştırmanın yöntemi, doküman incelemesine 

dayanan nitel araştırma modelidir. Verilerin çözümlenmesinde tümevarım analiz 

yöntemi esas alınmıştır. Elde edilen bulgulara dayanılarak önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Değerler eğitimi, Türkçe ders kitapları, sevgi teması 

 

ABSTRACT 

 



 

The fundamental aims of the Turkish lesson is to get them acquire not only the 

language skills but also the love of family,homeland and nature.Main goal of this 

study is to examine of the affection with respect to the suitability on the “affection 

in education” which is situated in the 6th grade elementary class books. From this 

point of view, we will call an attention to thetheoretical frame of the affection in 

education firstly and then investigate the style and form of the affection theme 

training on the two different books related to the 2008-2009 education and 

learning year. The method of the study is the qualitative research model based on 

the examination of the documents. Our principal analyze way of data is the 

induction analysis method. Obtained results will be used for further suggestions. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

       Araştırmanın amacı değerler eğitiminin Türkçe dersi içindeki yerini ve 

önemini belirlemek, problemlerini saptamak, ders kitaplarında yer alan sevgi 

temasının değerler eğitimine uygunluğunu incelemek ve elde edilen bulgulara 

dayanarak Türkçe öğretimi alanında öneriler geliştirmektir. 

       Bu amaç doğrultusunda yanıt aranacak alt problemler şunlardır: 

 

1.Sevgi teması içinde sevgi değeri ile ilgili kazanımların özellikleri 

nelerdir? 

2.Sevgi değeri ile ilgili kazanımların genel kazanımlar içindeki yeri 

nedir? 

3.Değerleri kazandıramaya yönelik anlama-anlatım etkinliklerini içeren 

yönergelerin özellikleri nelerdir? 

 

 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

 

 



 

 Everensel bildirilerde, kişilerarası ilişkilerde, toplumsal hayatta sevgi, 

barış, hoşgörü, adalet gibi değerler hep vurgulandığı halde çağımızda savaşlara,  

cinsel istismar ve terör olaylarına, şiddet ve menfaat merkezli eylemlere sıkça 

rastlanmaktadır. Bu noktada değerlere sahte bağlanma, çıkar duygusuyla hareket 

edip “öteki bilinç”inden yoksun olma göze çarpmaktadır. Bu gelişmeler karşında 

her zaman olduğu gibi eğitim yine  kendine bir pay çıkarmalı ve değerler eğitimi 

yeniden sorgulanmalıdır. 

 

 Değerler eğitiminin aksayan yönüne işaret eden araştırmacılar 

pozitivizmin olumsuz etkilerinden bahsetmektedirler. Değerler pozitivist anlayışın 

etkisinde uzun yıllar salt bireysel gerçekliği ifade ettiği ve öznel bir karaktere 

sahip olduğu gerekçesi ile sosyolojik incelemelerin kapsamı dışında tutuldu. Fakat 

son yıllarda “değer” konusu sosyolojinin temel inceleme alanı içine girdi. 

(Özensel, 2003) 

 

Bir zamanlar eğitim müfredatının önemli bir parçası olan değer ve 

erdemler, eğitim programlarında değerini nasıl yitirdi?  Bu sorunun cevabı için 

pek çok uzman konuyu Descartes ve Newton’la başlayan “mekanik düşünce”ye 

kadar götürse de çoğunluk Aguste Comte’ un pozitivizmine kadar gitmektedir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse 19. ve 20. Yüzyıl başlarında modern eğitim 

anlayışının oluşum sürecinde etkili olan pozitivizm gerçeklik ve değer arasında 

radikal bir ayrım yaptı. Bilimsel olarak varlığı ispat edilebilen ve objektif olarak 

bilinebilen şey, sadece gerçektir. Değerler ise sübjektif duyuların bir ifadesidir ve 

bilimsel olarak ispatlanamaz. İşte bu sebeple modern okul, değerleri eğitimin 

dışında bırakmayı tercih etti. Bu anlayış sonuçta, ahlaki değer ve erdemleri 

itibarileştirerek özel alana inhisar ettirmiştir. ( Kenan, 2007) 

    

Dünyada yaşanan şiddet olayları, sosyal çözümlemeler araştırmacıları 

değerler konusunda ciddi çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Son yıllarda yapılan 

akademik çalışmalar gösteriyor ki önümüzdeki yüzyılın yükselen paradigması 

değerler ve değerler eğitimi olacaktır. Eğitim bu alanda yaşanacak gelişmelerin 

hem öznesi hem nesnesi olacaktır. Çünkü değerler sonradan kazanılmaktadır. 

 



 

Aile, okul çağına gelene kadar çocuk için hangi değerlerin kazanılacağı 

konusunda temel kurum olsa da okullardaki eğitim değerlerin kazandırılmasında 

merkezi bir role sahiptir. 

 

Ülkemizde ilköğretimden sonra bir üst eğitim-öğretim kurumuna geçmede 

kabul görülen ölçme değerlendirme biçimi çoktan seçmeli testlerdir. Öğrenciler 

okulda ve dershanelerde salt bilgi edinerek akademik başarı elde etme, toplumsal 

statü kazanma yarışındadırlar. Ancak unutulan husus şudur ki bilgi bir değerle 

kazanıldığı zaman kişisel, toplumsal ve evrensel açıdan mutluluk getirir.  Burada 

öğretim eğitimin önüne geçmekte, doğruyu bilen ama doğruyu uygulama 

noktasında bir değer çerçevesinde düşünmeyen nesillerle karşı karşıya gelme 

tehlikesi baş göstermektedir.  

 

Evrensel, millî, ahlâkî, kültürel değerleri yeni yetişen nesle hangi 

yöntemlerle, hangi araçlarla, nasıl kazandırılabiliriz ki eğitimin istendik ve 

özlenen bireylerine ulaşalım, sorusu temel sorundur. Bunu yaparken örtük mü 

yoksa bilinçli sistematik bir yol mu izleyeceğiz sorusu da tartışma konusudur. 

Bugün Türkçe ders kitaplarında değerler örtük program adı altında sistematik 

olmayan, öğretmenin inisiyatifine bırakılmış bir düzenle ele alınmaktadır. Oysa 

değerler eğitimi kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. 

 

 

Değerler eğitimi üzerinde çalışanlar değer eğitiminin, değerleri ortaya 

çıkarmak üzere etkinlik düzenleme ya da örtük program yoluyla değil; değerlerin 

doğrudan öğretimini savunurlar. (Milson ve Ekşi 2003) 

 

Değerler doğrudan ele alınırken Bloom’un taksonomisinde yer alan 

duyuşsal alan göz ardı edilmemelidir. Çünkü değerler eğitimi duyuşsal alana hitap 

eder. Bilgiden ziyade tutum değişikliklerini ifade eder. Bunun gerçekleşmesi için 

bilginin içselleştirilmesi, bilgiyi kendine mal etme gereklidir. Bu bağlamda 

eğitimcilere, eğitim materyallerini hazırlayanlara büyük görevler düşmektedir. 

   

 



 

Etik eğitimi olarak da adlandırılabilecek bir değerler eğitiminin hedefi, 

kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama gibi pratiksel 

süreçlerden geçirdiği insanın yetilerini en üst düzeye ulaştırarak, “iyi hayat 

yaşamasını” sağlamaktır. (…) Böyle bir eğitim de süreç merkezli program 

anlayışıyla aktif deneysel ve somut problem çözümlerine dayalı bir müfredatla ve 

böyle bir eğitimin tekniğini çok iyi bilen eğitimciler eliyle olabilir.(…) Doğal etik 

ile çatışan unsurlar içeren bir eğitim olumsuz bir özellik taşır ve özellikle, sözlü 

ifadeler ya da vaazlar kullanarak etiksel örgütlerin ezberletildiği temelde soru-

cevap yöntemine dayalı eğitimde hedeflere uygun bir moral gelişimi sağlanamaz, 

çünkü böyle bir eğitimde sözler, duygular ve eylemlerin yerine geçer. (Kale, 

2007) 

 

  Değerler birlikteliği, düzeni, kolektif bilinci, yüksek ahlakı, öne çıkaran, 

kargaşaya yol açabilecek durumlarda sosyal refleks oluşturabilecek kabullerdir. 

Değerler içinde sevgi bütünleyici ve birleştirici bir değerdir.  Bütün olumlu 

değerler sevginin açılımıdır. Sevginin eğitimde bilinçli olarak işe koşulması 

değerler eğitimi için gereklidir. 

 

       “Eğitim ve Sevgi” sözcükleri bir araya getirilmesi gereken en uygun iki 

sözcüktür. Modern eğitim olarak çağımıza damgasını vuran bütün eğitime ilişkin 

kuramlarda üstü kapalı olsa da sevgi hep ön plandadır. Maslow, benlik kuramında 

insanın değerli, kendine özgü ve iyiye yönelik bir öz bene sahip olduğunu ileri 

sürmektedir(Özden, 2003). 

 

Ülkemizde Türkçe dersi toplumun değerler sistemini, ulusal ve evrensel 

kültürel bakış açısını, bireyler arası iletişim kurma becerisini, doğru ve yapıcı 

düşünme biçimini, dil öğretimini öğrencilere kazandırma misyonunu üstlenmiş 

temel derstir. Özellikle 2005 öğretim programının dokuzuncu ve on birinci 

maddelerinde bu misyon açıkça ortaya konmuştur:  

“9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 

tanımaları, 

… 

 



 

 11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.” (2005 Türkçe Öğretim Programı) 

 

            Bu amaçlar doğrultusunda kazanımlar öğrencilere temalar çerçevesinde 

hazırlanmış metinler aracılığıyla verilmektedir. Türkçe dersi müfredatında sevgi 

teması 6. sınıfın zorunlu temasıdır. Bu sınıfta öğrenciler ideal fikir ve değer 

oluşturmaya başlamaktadır. Sevgi gibi temel bir değerin bu dönemde etkili olarak 

öğrenciye kazandırılması önem arz etmekte ve temanın zorunluluğunu haklı 

çıkarmaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULAR 

 

Araştırma Modeli 

 

             İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki sevgi temasının değerler 

eğitimine uygunluğunu incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin çözümlenmesinde tümevarım analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Etkinliklerin sınıflandırılmasında kullanılan Ö.K.K kısaltmasının açılımı 

Öğretmen Kılavuz Kitabıdır. 

 

Örneklem, Veri Analizi 

 

        Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 

13.04.2007 tarih ve 43 sayılı kararı  ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Koza 

yayınlarına ait ders ve çalışma kitabını içeren 6. Sınıf öğretmen kılavuz 

kitabındaki sevgi teması ile sınırlıdır. İlk baskısı 2007 yılında yapılmıştır. 

Sevgi temasında değerleri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim durumları 

öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinliler ile yapılmaktadır. Etkinlikler 

hazırlık, metni anlama ve çözümleme, yazma, konuşma, dineleme ve okuma 

başlıkları altında çalışmaya dahil edilmiştir. Dilbilgisi ve tür çalışmaları sevgi 

değerinden bağımsız olduğu için çalışmaya dahil edilmemiştir. Etkinlikler 

 



 

araştırmada metin ve öğrenci merkezli etkinlikler olarak iki ana başlık altında ayrı 

ayrı sınıflandırılmıştır. Metinden hareketle yapılabilecek etkinlikler metin 

merkezlidir. Öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerinden hareketle 

cevaplandırabilecekleri veya uygulayabilecekleri etkinlikler öğrenci merkezlidir. 

Temada toplam 34 etkinlik öğrenci merkezli, 54 etkinlik ise metin merkezlidir.  

 

Tema kazanımlar yönünden iki ana başlık altında incelenmiştir. Birincisi 

sevgi ifadesine yer veren kazanımlar, ikincisi dil becerilerini ifade eden 

kazanımlardır. Temanın genel kazanımları incelendiğinde sevgi değerinin 

doğrudan ifade edilmediği görülmüştür. 155 kazanımın hepsi dil becerilerini esas 

alan ifadelerle belirtilmiştir. 

SEVGİ TEMASI 

Metin Adı Alt 

Teması 

Öğrenci 

Merkezli 

Etkinlikler 

Metin 

Merkezli 

Etkinlikler 

Sevgi 

İfadesine Yer 

Veren 

Kazanımlar 

Dil Becerilerini 

İfade Eden 

Kazanımlar  

Türkiye 
Yurt 

Sevgisi 
8 13 - 40 

Eskici 
Dil 

Sevgisi 
7 16 - 37 

Sevgi 

Paylaştıkça 

Çoğalır 

İnsan 

Sevgisi 
9 11 - 37 

Keloğlan ile 

Sihirli Kuş 

Sevginin 

Gücü 
11 19 - 41 

Toplam  34 54 - 155 

 

Tablo 1. İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Kitabında Yer Alan Sevgi Teması 

Kazanımları ve Etkinlikleri 

 

 

 



 

Türkiye Şiiri 

 

Metin Merkezli Etkinlikler 

 

1. Türkiye haritasında doğdukları ili, Türkiye’nin sınırlarını, denizlerini, 

akarsularını; zeybek, horon, halay, bar vb. halk oyunlarının çağrıştırdığı bölgeleri 

göstermelerini isteyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K, Sayfa:26) 

2.   Şair Türkiye sevgisini hangi sözlerle dile getiriyor? (Metni Anlama, Ö.K.K, 

Sayfa:27) 

3. Şair Türkiye’yi hangi yönleriyle seviyor? (Metni Anlama, Ö.K.K, Sayfa:27) 

4. Şaire göre Türkiye’nin dostları kimlerdir? ( Metni Anlama, Ö.K.K, Sayfa:27) 

5.  Şiirde geçen bazı kelime gruplarının anlamlarıyla ilgili çalışmayı yaptırınız. 

( Metni Anlama, Ö.K.K, Sayfa:27) 

 6. Öğrencilere “Damarlarımda dolaşan memleketim” dizesinin yurt sevgisiyle 

ilgili nasıl bir anlam içerdiğini sorarak “memleket” kelimesinin “kan”, yani hayat 

kaynağı anlamında kullanıldığını kavratınız(Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K., Sayfa:28) 

7. Öğrencileri üç gruba ayırarak grup üyelerine şiirin ikişer bendini 

ezberlemelerini söyleyiniz. (Metni Okuma, Ö.K.K, Sayfa:27) 

8. “Kapında nöbet tuttu yıllar yılı gençliğim, heyecanım, gayretim.” dizeleriyle 

anlatılmak istenen nedir? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K, Sayfa:27) 

9. Öğrencilerden şiirden hareketle Türkiye’nin doğal güzelliklerini, özelliklerini 

ve kültürel unsurlarını belirtmelerini isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K, Sayfa:28)  

10. Öğrencilerden şiirde geçen anlamını bilmedikleri kelime ve kelime gruplarını 

belirleyerek deftere yazmalarını, bunların şiirdeki anlamlarını tahmin ederek 

tahminlerinin doğruluğunu sözlükten kontrol etmelerini sağlayınız. Öğrencilerden 

belirledikleri kelime ve kelime gruplarını şiirdeki anlamlarıyla birer cümlede 

kullanmalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K, Sayfa:27) 

11. Öğrencilerden “Yurt Sevgisi” temalı şiirler araştırarak bunlardan 

beğendiklerini ezberlemelerini isteyiniz. Bu şiirlerin bir topluluk önünde 

 



 

okunmasını veya velilere bir şiir dinletisi düzenlenmesi için uygun ortamı 

hazırlayın. (Metni Anlama, Ö.K.K., Sayfa:28) 

12. Öğrencilerden sınıfa getirdikleri edebiyat ürünlerini ve görsellerden pano 

hazırlamalarını isteyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K., Sayfa:26) 

13. Öğrencilere şiir dilinin farklılığını kavratmak amacıyla ilgili etkinliği yaptırın. 

(Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K., Sayfa:28) 

 

Öğrenci Merkezli Etkinlikler 

 

1. Ad çekme yöntemiyle beş grup oluşturunuz. İnsan sevgisi, aile sevgisi, vatan 

sevgisi, bayrak sevgisi, dil sevgisi alt temalarından birini seçerek bununla ilgili 

atasözleri, özdeyişler haber ve yazılar; resim, tablo, fotoğraf gibi görseller 

araştırıp bulmalarını isteyiniz. Bu materyalleri kullanarak birer pano 

hazırlamalarını isteyiniz. (Temaya Hazırlık, Ö.K.K., Sayfa:24) 

2. Öğrencilerden şiirin başlığını okumalarını ve görselleri inceleyip yorumladıktan 

sonra şiirin içeriği hakkında fikir yürütmelerini isteyiniz. (Alternatif Etkinlik, 

Ö.K.K., Sayfa:26) 

3. Öğrencilere yaz tatilini geçirdikleri yerin (köy, kasaba, şehir vb.) onları en çok 

etkileyen özelliğini (dağı, ovası, denizi. Bitki örtüsü, sosyal yapısı, kültürü vb) 

sınıfa katılımlı konuşma yöntemiyle sunmalarını söyleyiniz (Konuşalım- 

Anlatalım, Ö.K.K, Sayfa:29)  

4. Şair ülkemizi “çiğdem kokulu memleket” olarak niteliyor. Şairin yerinde siz 

olsaydınız yurdumuzun kokusunu hangi çiçekle anlatırdınız. Neden? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K, Sayfa:28) 

5. Şair nasıl bir hayat yaşamıştır? Şairin hayatıyla kendi hayatını karşılaştırınız. 

(Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K., Sayfa:27) 

6. Günlük hayatta yurt sevgisiyle bağdaşmayan yanlış davranış ve tutumlarla 

karşılaşıyor musunuz? Örnekler veriniz. (Metni Anlama, Ö.K.K, Sayfa:28). 

7. Öğrencilerden şiirin konusunu ve ana duygusunu belirlemelerini şiire farklı 

başlıklar bulmalarını ve şiirde en beğendikleri dizeleri ifade etmelerini isteyiniz. 

(Metni Anlama, Ö.K.K., Sayfa:28) 

 



 

8. Öğrencilerden, “Bülbülü atlın kafese koymuşlar: Ah vatanım! demiş” 

atasözünden hareketle şiirden öğrendikleri yeni kavramları da dahil ederek 

oluşturacakları “memleket, özgürlük, dostluk, güven, özlem, çiçek, güvercin, 

türkü, sokak, anı, oyun” gibi kelime ve kavramlardan oluşan havuzdan seçim 

yaparak yurt sevgisi temalı bir şiir yazmalarını isteyiniz. (Yazalım anlatalım, 

Ö.K.K., Sayfa:30). 

  

Eskici    

 

Metin Merkezli Etkinlikler 

 

1. Dünya ve Türkiye siyasi haritası üzerinde farklı gruplara ülkelerin, yaşadıkları 

bölgenin, ülkemizdeki il ve ilçelerin yerlerini haritada bulma çalıştırmaları 

yaptırınız. Onlara haritada buldukları bu yerlerin ülkemiz açısından nasıl bir 

öneme sahip olduğunu, buralarda neler üretildiğini vb. sorunuz. (Hazırlık, Ö.K.K. 

Sf:33) 

2. Metnin görsellerinden hareketle yolculuğun dünyanın hangi bölgesine yapılmış 

olabileceğini söyleyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

3. Görsellerdeki kişilerden hangisi hikâyenin en önemli kişisi olabilir? Neden? 

(Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

4. Bu metinde hangi kelimeler sıkça kullanılmış olabilir? Görsellerden hareketle 

tahmin ediniz? (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

5. Metni daha önce işlediğiniz “Türkiye” metni ile uzunluk kısalık ve diğer biçim 

özellikleri yönlerinden karşılaştırınız? (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

6. Öğrencilerden anlamını bilmedikleri kelime ve kelime gruplarını belirleyerek 

defterlerine yazmalarını isteyiniz. Metindeki bağlamlarından hareketle hangi 

anlamda kullanıldıklarını tahmin etmelerini sağlayınız ve sözlükten kontrol 

ettiriniz.  (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33.) 

7. Metinde anlatılan olayların geçtiği yerleri öğrencilere atlaslarındaki ya da 

Öğrenci Çalışma Kitabı’ndaki harita üzerinde buldurunuz. Onların, Hasan’ın 

İstanbul’dan başlayan yolculuğunda geminin izlediği muhtemel güzergâhı harita 

üzerinde göstermelerini sağlayınız. Geminin hangi denizlerden geçmiş 

 



 

olabileceğini yazmalarını tahmin etmelerini isteyiniz. (Metni Anlama  ve 

Çözümleme, Ö.K.K. sf:34) 

8. Hasan’ı kimler, nereye, niçin gönderiyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. sf:34) 

9. Hasan Filistin’de hangi farklı kültür unsurlarıyla karşılaşıyor? (Metni Anlama 

ve Çözümleme, Ö.K.K. sf:34) 

10. Hasan “Arapça bilmediği için konuşamıyor.” diyebilir miyiz? Neden? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. sf:34) 

11. Eskici Türkiye’den neden ayrılmıştır? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. 

sf:34) 

12. Hikâyedeki şahısların özelliklerini, hikâyenin konusunu ve ana fikrini 

belirleme yönelik 4. etkinliği yaptırınız. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. 

sf:35) 

13. Öğrencilerden metnin yazarı hakkında bilgi toplamalarını ve edindikleri 

bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. sf:36) 

14. Eskiciyi Hasan’a, Hasan’ı eskiciye bağlayan duygular nelerdir? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. sf:35) 

15. Öğrencilerden okudukları, dinledikleri şiirlerden beğendiklerini veya “sevgi” 

temalı şiirler arasından seçecekleri örnekleri sınıfa getirmelerini sağlayınız. 

Öğrencilere seçtikleri şiirleri okutarak bunları sevgi temasının alt temalarını 

belirtecek şekilde sınıflandırmalarını isteyiniz. .( Yazalım, Anlatalım, Ö.K.K. 

sf:38) 

16.  Metnin görsellerinden hareketle yolculuğun  dünyanın hangi bölgesine 

yapılmış olabileceğini söyleyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

 

 

Öğrenci Merkezli Etkinlikler 

 

1. Yurt dışına çıkmış öğrenciler varsa onlara, yurt dışına hangi araçla çıktıklarını 

sorunuz. Bu öğrencilerden yolculukları sırasında izledikleri güzergâhı dünya 

siyasi haritası üzerinde göstermelerini ve yabancı bir ülkede neler hissettiklerini, 

 



 

en çok neyin özlemini duyduklarını anlatmalarını isteyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. 

Sf:33). 

2. Yurt dışında yaşayan insanlar sizce nelerin özlemini duyarlar? Neden? 

Sorusuyla sınıfta bir tartışma ortamı oluşturunuz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:33) 

3. Siz, onların yerinde olsaydınız benzer duygular yaşar mıydınız? Neden? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. sf:35) 

4. Dilin kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma görevi ve hayatımızdaki 

önemi hakkında öğrencilere “Bir an kimsenin konuşma bilmediğini düşünün. 

İnsanlar nasıl iletişim kurarlardı? Bu durum hangi sorunlara yol açardı? Kendinizi 

dilini bilmediğiniz yabancı bir ülkeye gitmiş biri olarak düşünün. Oradakilerle 

iletişim kurmak için neler yapardınız? Dil olmasaydı geçmişle ilgili bilgileri, 

geçmişteki yaşam biçimini kültürel değerleri günümüze aktarmak mümkün olur 

muydu? Neden?”  gibi sorular yöneltiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. 

sf:35) 

5. Öğrencilerden kendilerini Hasan’ın ve eskicinin yerine koymalarını, onların 

yaşadıkları problemleri belirleyip defterlerine yazmalarını isteyiniz. Belirlediklere 

problemlere ilişkin alternatif çözüm yolları bulmalarını, gönüllü olanların çözüm 

önerilerini sınıfla paylaşmalarını sağlayınız. (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. sf:36) 

6. Öğrencilerden dil ve kültür ilişkisi hakkındaki düşüncelerini güdümlü konuşma 

yöntemine uygun olarak arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Sınıfta konuyla 

ilgili beyin fırtınası yaptırınız. Birkaç öğrenci seçerek konu hakkındaki duygu, 

düşünce ve hayallerini iki dakika içinde anlatmalarını sağlayınız.(Konuşalım, 

Anlatalım, Ö.K.K. sf:37) 

7. Sınıfı küçük gruplara ayırınız. Gruplardan alt temalardan birini seçmelerini ve 

belirledikleri alt temayla ilgili bir şiir yazmalarını isteyiniz. .( Yazalım, Anlatalım, 

Ö.K.K. sf:38) 

 

 

Sevgi Paylaştıkça Çoğalır 

 

Metin Merkezli Etkinlikler 

 



 

 

1. Öğrencilerden sevgi konulu fotoğraf, resim ya da karikatürler getirmelerini 

isteyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:41) 

2. Öğrencilere metni okurken çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına yardımcı 

olan ve hatırlanmasını kolaylaştıran kelimeleri belirlemelerini isteyiniz. 

(Okuyalım, Anlayalım, Ö.K.K. Sf:41) 

3. Okuma sonrasında öğrencilerden işaretledikleri kısımlardan ve belirledikleri 

anahtar kelimelerden hareketle metni özetlemelerini isteyiniz. (Okuyalım, 

Anlayalım, Ö.K.K. Sf:41) 

4. Öğrencilerden metinde geçen “içi sızlamak” ve “göz göze gelmek” deyimlerini 

birer cümlede kullanmalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. 

Sf:42) 

5. Yazar yeni kardeşleri için neler yapıyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:42) 

6. Yazar kardeşlerine hangi öğütleri veriyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:42) 

7. Sevgi ve ilgi kimsesiz çocukların hayatını nasıl değiştiriyor? (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

8. Yazar çocukların gözünde neden bir masal kahramanı olmuştur? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

9. Öğrencilerden yazarın çocuklara yönelik davranışlarını yorumlamalarını, 

metnin konusunu ve ana fikrini tespit etmelerini, metne yeni başlık bulmalarını 

isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

10. Öğrencilerden “Sevgi Paylaştıkça Çoğalır” metinini “Eskici” metni ile 

karşılaştırmalarını isteyiniz. Onlara iki metin arasındaki olayların gerçekliği ve 

anlatıcının konumu açısından hangi farklılıklar olduğunu sorunuz. (Metni Anlama 

ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

11. Öğrencilerin dikkatini metnin sonuç bölümüne çekiniz. Bu bölümde yazarın 

kime seslendiğini ve seslendiği kişilerden ne istediğini sorup öğrencileri 

konuşturunuz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:43) 

 

 

 



 

 

 Öğrenci Merkezli Etkinlikler 

 

1. Öğrencileri gruplara ayırarak sınıfa getirdikleri görselleri incelemelerini 

sağlayınız. Bu görselleri sınıfa getiren öğrencilerden, ikişer dakika içinde 

görsellerdeki sevgi davranışlarıyla ilgili düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz. 

(Hazırlık, Ö.K.K. Sf:41) 

2. Okulunuzun bulunduğu yerde yetiştirme yurdu varsa öğrencilerinizle yurdu 

ziyaret ediniz. Ziyaret sonrasında öğrencilerden izlenimlerini, duygu ve 

düşüncelerini aktarmalarını ve kimsesiz çocuklar için kampanaya 

yapabileceklerini söyleyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:41) 

3. Öğrencilere beyin fırtınası yaptırarak “sevgi, kardeş, yardımlaşma” 

kelimelerinin kendilerine neler çağrıştırdığını belirtmelerini isteyiniz. (Hazırlık, 

Ö.K.K. Sf:41) 

4. Öğrencilere yazarın sevgiyi “paylaştıkça eksilmeyen, çoğalan en güzel şey” 

olarak tanımladığını hatırlatarak onlardan kendilerine göre sevginin tanımını 

yapmalarını sağlayın. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42). 

5. Sizce Haydar şu an ne yapıyor olabilir? ( Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:42) 

6. Siz bir sevgi halkası oluştursaydınız bu halkaya kimleri katardınız? ( Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

7. Öğrencilerden metnin öncesine ve sonrasına dair kurgular yapmalarını 

isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:42) 

8. “Çevrenizde kimsesiz çocuklarla ilgilenenler var mı?” sorusuyla öğrencilerin 

okuduklarını günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlayınız. (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:43) 

9. “Sevdiklerimize  karşı nasıl davranmalıyız?”  sorusundan hareketle sınıf içinde 

evrensel ilke ve değerlerin belirlenmesine yönelik bir tartışma başlatınız. 

(Hazırlık,Ö.K.K. Sf:47) 

 

 

 

 



 

Keloğlan İle Sihirli Kuş 

 

Metin Merkezli Etkinlikler 

 

1. Öğrencilere dinleyecekleri metnin başlığının “Keloğlan ile Sihirli Kuş” 

olduğunu söyleyiniz. Öğrencilerin başlıktan hareketle metnin içeriği hakkında 

fikir yürütmelerini sağlayınız. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:47) 

2. Öğrencilere dinledikleri metinde çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına 

yardımcı olma ve metindeki olayları hatırlamalarını kolaylaştıran kelimelerin 

neler olduğunu sorarak masalın anahtar kelimeleri (Keloğlan, Gülyüz Sultan, Kuş, 

Sihir, Padişah, Saray, Çevre, Hamam, Düğün v.b) buldurunuz. (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:47). 

3. Öğrencilerden “gergef, gerdan, çıkın, peri, sihir, tılsım” kelimelerinin 

anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin etmelerini isteyiniz. Daha sonra 

tahminlerinin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol etmelerini sağlayınız. 

”Çevre” ve içli” kelimelerinin sözlükteki anlamlarını buldurunuz. Öğrencilerden 

bu kelimelerin metindeki sözlükteki anlamlarından hangisi ile kullanmış olduğunu 

belirlemelerini isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:48) 

4. Öğrencilere masalın başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki olduğunu 

sorunuz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49). 

5. Öğrencilerden masalın konusu, ana fikri, olay, yer, zaman, şahıs ve varlık 

kadrosunu ve bunlarla ilgili unsurları belirlemelerini isteyiniz. (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49) 

6. Metnin başında ve sonunda hangi tip ifadelere yer verilmiştir? Bu ifadelerin 

ortak özellikleri nedir? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49) 

7.  Metinde Gülyüz Sultan’ın hangi özelliği ortaya çıkıyor? (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49) 

8. Gülyüz Sultan has bahçede neyle karşılaşıyor? Bu karşılaşmadan nasıl 

etkileniyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49) 

9. Keloğlan, Sihirli Kuş ile nasıl karşılaşıyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:49) 

 

 



 

10. Keloğlan’ın Sihirli Kuş hakkındaki ilk düşüncesi nedir? Bu düşünceden niçin 

vazgeçiyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:49). 

11. Sihirli Kuş’un peşinden giden Keloğlan sonunda nereye varıyor? (Metni 

Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

12. Metinde duygusallık içeren ifadeler kim tarafından söyleniyor? Bu ifadelerde 

hangi duygu ön plana çıkıyor? (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

13. Tehlikelere rağmen Gülyüz Sultan’ı altın saraya götüren duygu ve bu 

duygunun gücü ile çözülen problem nedir? (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:50) 

14. Öğrencilerin çalışma kitaplarındaki görsellerle dinledikleri metin arasında ilgi 

kurmalarını sağlamak için onlardan verilen resimlerin metnin hangi kısmıyla ilgili 

olduğunu belirlemelerini ve olayların akış sırasını dikkate alarak bunları 

sıralamalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50). 

15. Öğrencilere, evrensel bir değer olan sevginin metinde hangi yönleriyle ele 

alındığını sorunuz. . (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50). 

16. Öğrencilerden sevgi temalı şiirler, şarkılar ya da türküler arasından istedikleri 

birini seçerek ezberlemelerini isteyiniz. Önceden ezberlemiş öğrenciler varsa 

birkaçının ezberlerini sınıfa sunmasını sağlayınız.(Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:50) 

17. Öğrencilerden okudukları ya da dinledikleri “sevgi”  konulu masallara 

örnekler vermelerini, bunlar arasından seçecekleri masallar ile bir dinleti 

hazırlamalarını ve bunu okul çapında bir etkinliğe dönüştürmelerini isteyiniz. 

(Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

18. Öğrencilerden 6. etkinlikte sıraya koydukları görsellerden hareketle metni 

kısaca anlatmalarını isteyiniz. . (Konuşalım,Anlatalım, Ö.K.K. Sf:51). 

19. Keloğlan denilince aklınıza neler geliyor? (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:47) 

 

Öğrenci Merkezli Etkinlikler 

 

1. Öğrencilere şair Sadi-i Şirazî’nin “Sevgin yoksa dost arama.” Sözünü vererek 

bu sözden hareketle bir konu belirlemelerini, konuyla ilgili duygu ve 

 



 

düşüncelerini yaratıcı konuşma yöntemine uygun şekilde ifade etmelerini 

söyleyiniz. (Konuşalım,Anlatalım, Ö.K.K. Sf:51). 

2. Keloğlan niçin korkuyor? Keloğlan’ın yerinde siz olsaydınız korkar mıydınız? 

(Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

3.Öğrencilerden Keloğlan’ın bundan sonraki hayatının nasıl gelişeceğine ilişkin 

tahminlerde bulunmalarını ve bu konuda bir senaryo oluşturmalarını isteyiniz. 

(Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

3. Dinlediğiniz metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

4. Öğrencilerden bu masala kelime, kelime grubu ve cümleden oluşan yeni 

başlıklar bulmalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

5. Beyin fırtınası tekniğini kullanarak öğrencilerden “padişah kızı, periler ülkesi, 

sihirli bahçe, tılsımın bozulması, şehzade” kelime ve kelime gruplarının 

çağrışımlarını söylemelerini isteyiniz. (Hazırlık, Ö.K.K. Sf:47) 

6. Gülyüz Sultan, Keloğlan’ın başından geçenleri kendisine anlatması için ona ne 

bağışlıyor? Keloğlan bu bağışı sizce kabul etmeli mi? Niçin? (Metni Anlama ve 

Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

7. Gülyüz Sultan ile Keloğlan’ı altın sarayda bekleyen tehlikeler ne olabilir? 

Tahmin ediniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, Ö.K.K. Sf:50) 

8. Öğrencilerden  okudukları ya da dinledikleri sevgi konulu masallardan örnekler 

vermelerini ve dinleti hazırlamalarını isteyiniz. (Metni Anlama ve Çözümleme, 

Ö.K.K. Sf:50) 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

İncelenen Türkçe ders kitabındaki sevgi teması, eğitimin temel ve dersin 

özel hedefleri açısından sevgi değeri ile öğrencileri yüzleştirebilmeli, değer haline 

getirmeyi ve farkındalık yaratmayı gerçekleştirmelidir. Türkçe dersinin genel 

hedefleri dil becerilerini geliştirmek olduğu kadar öğrencilere değer ve tutum 

geliştirme yetisini de sağlamaktır. Temadaki kazanımlar dil ve zihin becerilerini 

 



 

karşılarken değer ve tutumlar konusunda özel amaçlara inilmediği görülmektedir. 

Bu konudaki ölçme- değerlendirme zorluklarını aşmak için otantik ölçme- 

değerlendirme araçları geliştirilmelidir. 

 

       Kazanımlar açısından baktığımızda 155 kazanımın hiçbirinin içinde 

doğrudan sevgiyi ifade eden bir kazanım yoktur. Dil becerileri ve metni analiz 

etmeye dönük kazanımlar yazılmıştır. Bu örtük program anlayışıdır. Ancak sevgi 

eğitimi, değerler eğitimi, karakter eğitimi gibi son zamanların sıkça telaffuz 

edildiği eğitim anlayışlarında değerlerin doğrudan, sistematik ve planlı bir şekilde 

verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Değerler eğitimi açısından sevgi teması 

kazanımlarına doğrudan sevgi değeri ile ilgili “farkında oluş, takdir etme, gönüllü 

oluş, zevk alma, sorumluluk duyma, benimseme, koruma, hoşgörülü olma” vb 

ifadelere yer veren kazanımlar koyulmalıdır. Temada duyuşsal alana oturtulması 

gereken kazanımlar bilişsel hedeflerin çatısı altında kalmıştır. 

  

 Değerler eğitiminde aktif, deneysel, somut problem çözümlemeye dayalı, 

öğrenci merkezli etkinlilerin yapılması gerektiği araştırmacılarca dile 

getirilmektedir.  İncelenen kitaptaki sevgi temasında öğrenci merkezli etkinlikler, 

metin merkezli etkinliklerden daha azdır.  Metin merkezli etkinliklerde yer, olay, 

zaman, kişiler, ana düşünce ve ana duygu ön plandadır. Bu etkinlikler temelde 

soru-cevap yöntemine dayanmaktadır. Burada duyuşsal becerilerden ziyade 

bilişsel çaba ağır basmaktadır. Değerler eğitiminde işe koşulması gereken 

duyuşsal boyuttaki alma, örgütleme, kabullenme, isteklilik gibi davranışların 

kazanması zayıftır. Öğrenci merkezli etkinliklerde içeriği tahmin etme, 

gözlemlerini aktarma, empati, yorum odaklıdır. Bu etkinlikler farkındalık 

sağlamak ve tutum geliştirmek konusunda uygun etkinliklerdir. Daha etkin 

değerler eğitimi için bunlar nitelik ve nicelik yönünden arttırılmalıdır. Özellikle 

“Sevgi Paylaştıkça Çoğalır” adlı metindeki kimsesizler yurduna ziyaret etmeyi 

öngören etkinlik duyuşsal olarak etkili bir yaşantıdır. Etkinlikler, öğrenciyi 

merkez almalı, yakından uzağa, somuttan soyuta bir çemberde; ezber ve 

sloganvari cevaplardan uzaklaştırılmalıdır. Sevgi değeri ile öğrencinin kendilik 

bilinci arasında bağ kurulmayı hedefleyen etkinlikler hazırlanmalıdır. 

 



 

KAYNAKÇA  

 

KALE, Nesrin. Nasıl Bir Değerler Eğitimi?, Değerler ve Eğitimi Uluslararası 
Sempozyumu, DEM yayınları,İstanbul , 2007 
 

KENAN, Seyfi. Modern Eğitimde Değer Arayışları, Değerler Eğitim Dergisi, 1(1) 
2007 
 
MİLSON, J.A. ve EKŞİ, H. (2003). Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik 
Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik 
İnancı Skalası (Keyis) ve Türkçeye Uyarlama Çabası.Değerler Eğitim Dergisi, 
1(4). 
 
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı Klavuzu (6,7,8. Sınıflar ), Devlet 
Kitapları Müdürlüğü, Ankara, 2006 
 
ÖZDEN, Yüksel. Öğrenme ve Öğretme. Pegema yayıncılık, Anakara, 2003. 
 
ÖZENSEL, Ertan. Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitim 
Dergisi,1(3), 2003 
 
 
 

 


	İLKÖĞRETİM 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SEVGİ TEMASININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

