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1–8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ 

VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Saadettin KEKLİK
1
 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, 1–8. sınıf Türkçe ders kitaplarını metin türleri ve özellikleri 

açısından incelemektir. Ders kitapları eğitim-öğretimde en önemli kaynaklardan 

biridir. Bu yönüyle eğitim-öğretimde amaçların, kazanımların 

gerçekleştirilmesinde en büyük görev ders kitaplarına düşmektedir. Türkçe 

dersinin amaçları ile öğrenme alanları ve sınıflara göre kazanımların 

gerçekleştirilmesinde Türkçe ders kitapları büyük bir görev üstlenmektedir. Ders 

kitabının büyük çoğunluğu metinler veya okuma parçalarından oluşmaktadır. Bu 

anlamda çocuğun zihin ve sosyal gelişimine uygun hazırlanmış metinler veya 

metin türleri oldukça önemlidir. Bu araştırma doküman incelemesi yöntemine 

dayalı betimsel bir çalışmadır. 1–8. Türk ders kitapları metin türlerinin dağılımı, 

metinlerin konusu ve özellikleri açısından incelenmiştir. İncelemede genel olarak 

1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitaplarında metin türlerinin dağılımına dikkat 

edilmediği görülmektedir. 
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A STUDY OF COURSE BOOKS FOR THE TURKISH LESSON IN 

GRADES 1-8 CONSIDERING TEXT TYPES AND FEATURES 

ABSTRACT 

Aim of the study is examination of text types and feature 1
st
 to 8

th 
grade Turkish 

Language Course Books. Course Books are one of the most valuable sources in 

teaching-learning process, it could be argued that text books take over a crucial 

function in contributing the acquisition in teaching and learning aims, in other 

words Turkish Course Books also help the targets of Turkish Language Courses 

and contribute achieving the goals according to the grades. Course Books 

consisted of mostly texts. That’s why, well-designed and well-prepared course 

books which consider the mental and social development of children could play 

very important role. The new Course Books prepared according to the current 

curricula have been used for l
st
-5

th
 grades and 6

th
 - 8

th
 grades. Course Books are 

reviewed and edited according to the contemporary needs of students. In this 

study survey method is used. 1
st 

to 8
th

 grade Turkish Language Course Books are 

examined in terms of their features, the subjects of the texts and their kinds. As a 

result, it is noticed that the distribution of the text types are neglected in Course 

Books of 1
st
 to 8

th
 grades. 

 Key Words: Text Types, Course Books, Turkish Language Teaching 
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I. GİRİŞ 

Eğitim-öğretim dil aracılığıyla gerçekleştirildiği için eğitim-öğretimin 

temelini ana dili eğitimi oluşturmaktadır. Bu anlamda Türkçe dersi eğitim-

öğretimde ana ders olarak görülmektedir. 2006 yılından itibaren ilköğretim 

okullarında yeni öğretim programı, buna bağlı olarak yeni Türkçe dersi ders 

programı ve bu programa uygun hazırlanmış ders kitapları okutulmaktadır. 

Eğitim-öğretimde en önemli kaynaklardan biri ders kitaplarıdır. Bu 

yönüyle eğitim-öğretimde amaçların, kazanımların gerçekleştirilmesinde en 

büyük görev ders kitaplarına düşmektedir. Türkçe dersi ders kitapları, Türkçe 

dersinin amaçları ile öğrenme alanları ve sınıflara göre kazanımların 

gerçekleştirilmesinde büyük bir görev üstlenmektedir. Ders kitabının büyük 

çoğunluğunu ise metinler veya okuma parçaları oluşturmaktadır. Bu anlamda 

çocuğun zihin, dil ve sosyal gelişimine uygun hazırlanmış metinler veya metin 

türleri oldukça önemlidir. 

Ders kitaplarındaki metinler hazırlanmadan önce her sınıfta kaç 

kelimenin öğretileceği liste biçiminde belirlenir. Bugüne değin Türkçe ders 

kitaplarında böyle bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir (Çotuksöken, 

2000:9). İlköğretim çağındaki çocukların kullandıkları kelimelerin derlenmesi ve 

metinlerin bu derlenen kelimelerle hazırlanması gibi çalışmaların yok denecek 

kadar az olması okuma öğretimini olumsuz yönde etkilemektedir (Akyol, 

2006:197). Ders kitapları yazarlığı oldum olası önemsenmemiş hemen herkesin 

yapabileceği, sıradan işlerden biri sayılmıştır (Özdemir, 1990:859).  

Ders kitapları, öğrencinin kelime hazinesini besleyen önemli 

kaynaklardan biridir. Bu kitaplar aracılığı ile öğrenciye kazandırılması hedeflenen 

kelimeler, eğitim seviyesine göre önceden belirlenmesi ve kademeli olarak 

metinlere yerleştirilmesi gerekir. Oysa bu kitaplarda bulunması gereken 

kelime/kavram sayısının alt ve üst sınırları, ne ders kitapları yönetmeliğinde ne 

müfredat programlarında ne de program kılavuzlarında belirtilmemiştir (Demir, 

2006:220). Son yıllarda, yeni yetişen neslin kelime hazinesinin az olduğunu, 

meramını ifadede güçlük çektiğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri belki de 
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en mühimi okutulan ders kitaplarının bu hususu dikkate almadan hazırlanmış 

olmasıdır (Karakuş, 2005:233).  

1–5. sınıf Türkçe dersi ders programında (MEB, 2005:180–182) ders 

kitabını oluşturan tema ve metinler hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: 2005 

öğretim programında tematik yaklaşım gereği 1–5. sınıf Türkçe dersinde bir 

eğitim-öğretim yılı içerisinde ele alınacak tema sayısı sekiz olarak belirlenip,  bu 

temaların dört tanesi zorunlu dört tanesi seçmeli olarak tespit edilmiştir. Her 

temada üç farklı türden; öyküleyici metin, bilgilendirici metin ve şiir olmak üzere 

beş metin işlenmesi ve bu metinlerden dördü ders kitabında, birisi de dinleme 

metni olarak öğretmen kılavuzunda yer alması gerektiği ifade edilmektedir. 

Sadece birinci sınıf ilk-okuma yazma öğretimi sürecinde, ilk dört tema dinleme 

metinleri aracılığı ile ele alınması gerektiği ve ilk dört tema içerisinde, her temada 

dört dinleme metni olmak üzere; toplam on altı dinleme metni yer alması gerektiği 

açıklanmaktadır. Ayrıca programda temalar her sınıf düzeyinde farklı içerikte ele 

alınmalıdır. Her yazardan en fazla üç metin seçilmelidir. Seçilen metinlerde 

sadeleştirme, kısaltma ve düzenleme yapılabilir. Metin seçiminde kazanımların 

gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak hareket edilmelidir, ifadesi geçmektedir. 

6–8. sınıf Türkçe dersi ders programında ise ders kitabını oluşturan tema 

ve metinler hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: Her sınıfta biri zorunlu 

Atatürkçülük teması olmak üzere altı ana tema ele alınır. Altıncı sınıfta “sevgi”, 

yedinci sınıfta “millî kültür”, sekizinci sınıfta “toplum hayatı” zorunlu ana 

temalardır. Ana temalar altında belirtilen alt temalar zenginleştirilebilir. Metinler, 

dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalı, öğrencilerin 

ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalı, dil, anlatım ve içerik açısından türünün 

güzel örneklerinden seçilmeli, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını 

zenginleştirmek amacına yönelik olarak farklı yazar ve şairlerden seçilmeli, yazar 

ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çıkarmalı, öğrenciye okuma sevgisi 

ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte olmalı, her metin, öğrencinin söz varlığını 

zenginleştirecek yeni öğrenilecek söz ve söz gruplarına yer vermeli; ancak bu 

oran metni oluşturan kelimelerin yüzde beşini geçmemeli, yıl boyunca işlenecek 

okuma metinlerinin 1/3’ünde metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak 
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kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Düzenleme sırasında metne 

cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz (Meb, 2006:56). 

Bu bilgilerde ders kitaplarındaki metinlerin nasıl hazırlanacağı, hangi 

kelime hazinesine göre metinlerin oluşturulacağı, hangi sınıfta hangi yeni 

kelimelerin öğretileceği açık bir şekilde söylenmemektedir. Millî Eğitim 

Bakanlığı, ders kitaplarını ya kendisi ya da farklı yayınevlerine hazırlatmaktadır; 

ancak metin türlerinin ve metinlerin seçiminde belirlediği ölçülerle genel 

çerçeveyi çizmektedir. Bu yönüyle ders kitaplarındaki metinlerin, metin türlerin 

seçimi ve hazırlanması daha çok yazarların ve yayınevlerin inisiyatifine 

bırakılmaktadır. 

Okul sözlükleri ile ders kitapları arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

Çocukların zihin, dil ve sosyal gelişimine uygun kelime listeleri, kavramlar 

belirlendikten sonra okul sözlükleri ve ders kitapları hazırlanır. Oysa Türkiye’de 

önce ders kitapları yazılıyor sonra çocuklara öğretilecek kelime ve kavramlar 

ortaya çıkarılıyor daha sonra okul sözlükleri hazırlanıyor. 

Daha çok özel yayınevleri tarafından hazırlanan ilk ve orta öğretim 

sözlükleri yapılırken hangi ölçütlerin esas alındığını “atılan” ve “tutulan” 

kelimelerin neye göre seçildiğini anlamak, doğrusu mümkün olmamaktadır 

(Demir, 2006:222). Okul sözlüklerindeki kelimelerin dil gelişimine uygun 

hazırlanmadığı özensiz ve yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığının okul sözlükleri konusunda bir denetimin olmaması ve bazı ölçütlerin 

geliştirmemesi okul sözlüklerinin yetersiz ve eksik açıklamalarla hazırlanmasına 

yol açmaktadır.  

Türkçe dersi hem beceri hem de bilgi dersidir. Dört ana öğrenme alanı 

bulunmaktadır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma ve yazmadır. Dinleme ve 

okuma, anlama becerisini; konuşma ve yazma ise anlatma becerisini 

geliştirmektedir. 2005 (1–5. sınıf) Türkçe programıyla buna görsel okuma ve 

görsel sunu öğrenme alanı da eklenmiştir. Türkçe eğitiminin genel amacı, 

öğrencilerin okuyup dinlediklerini anlamaları ve düşündüklerini söz ve yazı ile 

anlatabilmeleridir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerin 

metin çözümlenmesi ve değerlendirilmesiyle geliştirilmesidir. Bu yönüyle metin 
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türlerin seçimi ve hazırlanması çok önemlidir. Sever (2006:11)’e göre Türkçe 

öğretiminde, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve dil aşamalarına uygun olarak seçilen 

nitelikli metinler, onların duygu ve düşünce eğitiminde önemli sorumluluklar 

üstlenir.  

Metin türü, edebî tür, yazılı anlatım türü ifadeleri birbirlerine 

karıştırılarak kullanıldığı için açıklamak gerekmektedir. 

Metin, bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan 

kelimelerin bütünü, teksttir (TDK, 2005:1382). Bu anlamda yazılan her şey 

metindir. Öyleyse yazılı anlatım türü ile metin türü aynı anlama gelmektedir. 

Edebî tür, konu, üslup, şekil ya da amaçları açısından benzerlik gösteren 

edebiyat ürünleridir. Edebî tür, yazılı anlatım türlerinin veya metin türlerinin bir 

alt başlığıdır. Edebî türler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Edebi türler 

öncelikle şekil bakımından nazım ve nesir olarak ikiye ayrılabilir. Başka bir 

açıdan edebî türler sözlü ve yazılı edebî türler diye de ayırmak mümkündür. Edebî 

metinler dille gerçekleşen okuyucuda estetik duygu uyandıran güzel sanat 

faaliyetleridir. Bununla birlikte Aktaş ve Gündüz (2001:197–212)’e göre 

günümüzde varlığını sürdüren edebî metinleri bazı türler çevresinde tanımlamaya 

gayret göstermek, neticesi olmayan bir işle uğraşmak anlamına geldiğini ifade 

etmektedirler. Çünkü bu türleri, mevcut metinlerden hareketle edebî metni 

tanımladığımız an bir başka yerde bir sanatkârın yapılan tanımın sınırları dışında 

kalan yeni bir eser ortaya koyması mümkündür. Edebî türler ise her an gelişmekte 

ve değişmektedir. Bunu için edebî metinlerin bazı özelliklerinden söz etmenin 

yerinde olacağını söylemektedir.   

Genel olarak metin türleri şöyle sıralanabilir: Özgeçmiş, mektup, telgraf, 

davetiye, tebrik, not metinleri, özet metinleri,  dilekçe, ilan/duyuru,  

mülakat/görüşme, rapor, karar, tebliğ/bildiri, fezleke, röportaj, tutanak, haber 

metinleri, makale, fıkra/köşe yazısı, deneme, portre, sohbet/söyleşi, eleştiri/tenkit, 

inceleme yazısı, anı/hatıra, günlük/günce, gezi/seyahat yazısı, şiir, roman, 

hikâye/öykü, destan, efsane,  masal, fabl, tiyatro, senaryo, biyografi, otobiyografi, 

bibliyografya, kitabe. 
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Kavcar ve arkadaşları (2003) anlatım türlerini şiir, hikâye/öykü, roman, 

deneme, eleştiri, anı, gezi yazısı, mektup, makale, fıkra, röportaj, tiyatro şeklinde 

sıralarken daha çok öğretici ve edebî türler üzerinde durmaktadır. 

Çocuk edebiyatı ürünleri olarak sayılan metin türleri ise şunlardır: Masal, 

fabl, destan, efsane, hikâye, roman, biyografi, anı/hatıra, gezi yazısı, doğa ve fen 

olaylarını anlatan eserler, şiir ve tekerlemelerdir (Oğuzkan, 2000).    

Metin türleri çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu tasnifte bazı metin 

türleri farklı sınıflamaların altında yer almıştır. 

Aktaş ve Gündüz’e göre (2001) yazılı anlatım türleri form yazıları, 

öğretici/didaktik türler ve edebî türler olarak üç kısma ayrılabilir. Özgeçmiş, 

dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan/duyuru, tutanak, tebliğ gibi türler, 

kalıplaşmış ve alışılmış şekillerde sunulan form yazıları; makale, eleştiri, deneme, 

fıkra/köşe yazısı, sohbet/söyleşi, röportaj, gezi yazısı, anı/hatıra, günlük/günce 

biyografi, otobiyografi, gibi didaktik nitelikteki öğretici türler ve üçüncüsü destan 

masal, fabl, hikâye/öykü, roman, şiir, tiyatro gibi okuyucuda estetik duygu, haz 

uyandıran edebî türlerdir. 

Ağca (1999), yazılı anlatım türlerini; güncel konuların yer aldığı yazılı 

anlatım türleri, edebî yazılı anlatım türleri ve fikir-duygu, hayal ağırlıklı konuların 

işlendiği yazılı anlatım türleri olmak üzere üçe ayırmıştır. Güncel konuların 

ağırlıkla yer aldığı yazılı anlatım türleri; dilekçe, telgraf, tebrik metinleri, not 

metinleri, özet metinleri, ilan metinleri, davetiye metinleri, özgeçmiş metinleri, 

tutanak metinleri, haber metinleridir. Edebî yazılı anlatım türleri, roman, hikâye, 

tiyatro, gezi yazısı, anı, sohbet yazısı, biyografi, röportaj, bibliyografyadır. Fikir-

duygu, hayal ağırlıklı konuların işlendiği yazılı anlatım türleri; makale, fıkra, 

deneme, tebliğ, rapor, fezleke, edebî mektup, eleştiri ve kitabedir. 

Bu sınıflamalarda metin türleri üç kısma ayrılarak edebî türler, öğretici 

veya fikir-duygu ağırlıklı türler ve form veya güncel konuların ağırlıklı olduğu 

yazılı anlatım türleri şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. 

Eğitim açısından metin türleri yukarıdaki sınıflamaya benzer şekilde 

tasnif edilmiştir; ancak dilekçe, telgraf, tebrik, ilan, davetiye, tutanak,  rapor, karar 
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metinleri gibi form veya güncel konuların ağırlıklı olduğu yazılı anlatım türleri ele 

alınmamıştır. 

Cemiloğlu (2004), eğitim bilimlerindeki üç öğrenme alana - duyuşsal, 

bilişsel ve devinişsel alana - dayalı olarak metin türlerini duyguya, düşünceye ve 

olaya dayalı türler şeklinde üç gruba ayırmıştır. Olaya dayalı türler, hikâye, 

roman, tiyatro, masal, efsane, destan, fabl, anı yazısı,  gezi yazısıdır.  Düşünceye 

dayalı türler, makale, deneme, söyleşi, fıkra, eleştiri, incelemedir. Duyguya dayalı 

tür ise şiirdir. 2005 (1–5. Sınıf) Türkçe dersi öğretim programında ise metin türleri 

şiir, öyküleyici metin ve bilgilendirici metin olarak ayrılırken 6–8. sınıf’ta metin 

türleri tek tek ifade edilmiştir.  

Hem Cemiloğlu’na hem de 1–5. sınıf Türkçe dersi ders programa göre 

metin türlerini eğitim açısından benzer şekilde şiir-duygu, öyküleyici-olay, 

bilgilendirici-düşünce olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Çocukların 

seviyesine uygunluğu açısından metin türlerini bu şekilde sınıflamak doğru bir 

uygulama olarak görülebilir. Bununla birlikte metin türleri farklı ders kitaplarında 

çeşitli isimlerle ifade edilmiştir. 1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitapları bu konuda 

kendi içinde tutarsızdır. Birinci sınıf ders kitabında öykülendirici metin ile öykü 

isimleri ayrı ayrı geçerken dördüncü sınıfta metin türleri öyküleyici metin, 

bilgilendirici metin ve şiir olarak geçmektedir. Altıncı sınıf ders kitabında metin 

türleri bazen metin türü ile edebi tür aynı anlamda kullanılırken bazen de 

hikâyenin türleri olarak fantastik hikâye, mizahi hikâye gibi ifadelerle 

adlandırılmıştır.  Yedinci sınıf ders kitabında metin türleri kısmen metin türü ile 

edebi türle aynı anlamda kullanılırken kısmen de konferans, didaktik metin, 

bildirme yazısı, düşünce yazısı gibi ifadelerle adlandırılmıştır.  

Türkçe dersi ders programında metin türlerinin dağılımı neye göre ve 

nasıl olmaktadır? Ders kitabının hazırlanmasında cevaplanması gereken önemli 

sorulardan biri de kırk çeşit metin türünden hangileri ders kitabında geçmelidir? 

1–5. sınıf Türkçe dersi ders programında her temada üç farklı türden; 

öyküleyici metin, bilgilendirici metin ve şiirden olmak üzere beş metin işlenmesi 

gerektiği söylenmektedir. 6–8. sınıf Türkçe dersi ders programında ise 6. sınıfta;  

şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup; yedinci sınıfta; şiir, hikâye, 
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anı, deneme, tiyatro,  sohbet/söyleşi, gezi yazısı, biyografi; sekizinci sınıfta; şiir, 

hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet/söyleşi, eleştiri, destan türlerinde 

metinlere mutlaka yer verilmesi ve bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer 

verilerek öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması sağlanmalıdır, ifadesi 

geçmektedir (MEB, 2006:57). Bununla birlikte programda neden bu türlerin 

seçildiği hakkında açıklama yapılmamaktadır. 

İlk çocukluk döneminden itibaren çocukların zihin, dil, kişilik ve sosyal 

gelişiminde çocuk kitaplarının önemli bir görevi bulunmaktadır. Sever 

(2005:182)’e göre ana dili öğretimi, ilköğretimin ilk yılından başlayarak daha çok 

seviyeye uygun edebî metinlerle (masal, şiir, hikâye vb.) gerçekleştirilir. Edebî 

metinler, kullanmalık metinler gibi, öğüt vermez. Çocuklara hayat ve insan 

gerçekliğinin sanatçı duyarlılığı ile kurgulanmış örneklerini sunar. Bu örneklerde 

ana dilinin yaratıcı gücü, anlatım inceliği ve kuralları, çocuk gerçekliğini kuşatan 

bir anlayışla sergilenir. Yine Sever (2003:3)’e göre edebiyat bize sanatçı 

duyarlılığı ile kurgulanmış bir yaşam sunar. Hayatımıza yeni anlamlar katar. İnsan 

ve hayat gerçekliğini sanatçı duyarlığı ile kavramamıza, bu gerçekliğe sanatçının 

penceresinden bakmamıza imkân sağlar.  

1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitaplarındaki metinler genel olarak – şiir, 

öyküleyici ve bilgilendirici metin türleri - edebî ve estetik değeri olan metinlerden 

seçilmelidir. Çünkü edebî türler aracılığıyla çocuklara dilin en yetkin kullanım 

örnekleri sunulur. Bu yönüyle metinler seçilirken veya hazırlanırken usta yazar ve 

şairler tercih edilmelidir. 

Duyguya dayalı tür olan şiir ilköğretimin her aşamasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Duyguların ifade edilmesinde, öğretilmesinde en kullanışlı araç 

şiir türüdür. Şiir türünün içinde ayrıca hatırda kalmayı kolaylaştırıcı, dili kullanma 

gücünü geliştirici tekrarlı cümle ve kelimelerin yer aldığı tekerlemelerin özellikle 

birinci kademede daha fazla yer alması daha uygundur. 

Cemiloğlu (2004:29–71)’na göre ilköğretimin her aşamasında olaya 

dayalı türlerin özellikle hikâye, masal, fabl eserlerin tamamının ders kitabında yer 
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verilmesi, uzun olmadığı için sınıf içerisinde incelenebilmesi ve kavramayı 

kolaylaştırabildiği için faydalıdır.  

Yavuzer’in araştırmasında yaşlara göre kitap seçimi şöyledir (2001:190-

191): Altı yaş çocuklara en çok öykü (%31) kitapların okunduğu daha sonra 

sırasıyla serüven ve savaş (% 27), masal kitapları (% 20), bilgi ve kültür 

yayınlarının (% 16), resimli romanlar (% 3) ve eğitici-edebî çocuk romanları (% 

1) okunmaktadır. Sekiz yaş çocuklarının en çok serüven ve savaş kitaplarını 

okudukları (% 39) daha sonra sırasıyla öykü (%28), masal kitapları (% 23) ve 

bilgi ve kültür yayınlarının (% 9)  ve eğitici-edebî çocuk romanları (% 1) 

okumaktadır. On yaşındaki bütün çocukların serüven ve savaş kitaplarını  (% 44) 

en fazla okudukları daha sonra sırasıyla öykü kitapları (% 25), bilgi ve kültür 

yayınları (% 12), masal kitapları (% 10) ve eğitici-edebî çocuk romanları (% 5) ve 

resimli romanlar (% 2) okumaktadır. On iki yaşındaki çocukların serüven ve savaş 

kitaplarını  (% 35) en fazla okudukları daha sonra sırasıyla edebî çocuk romanları 

(% 23), öykü kitapları (% 17), bilgi ve kültür yayınları (% 9), masal kitapları (% 

6) ve resimli romanlar (% 5) okumaktadır. 

İlköğretim birinci kademe Türkçe dersi ders kitaplarında olaya dayalı 

veya öyküleyici metin türlerinin bilgilendirici metin türlerinden fazla kullanılması 

daha uygundur. Öyküleyici metin türlerinden -masal, fabl, hikâye, efsane, destan, 

roman, tiyatro, anı ve gezi yazısından- masal, fabl, hikâye, anı ve gezi yazısı 

metin türlerini kullanmak çocukların için daha etkili, zevkli ve heyecanlıdır. 

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için masal, fabl, hikâye metin türünün 

daha çok üzerinde durulması gerekir. Özellikle masalın çocuklarda hayal ve 

duygu gücünü arttırdığı ve zenginleştirdiği, anadilin kavranması ve 

geliştirilmesinde büyük payı olduğu görüşünde uzmanlar birleşmektedir.  

Cemiloğlu (2004:29–71)’na göre gelişim psikolojisi verileri çocuğun 

zihin gelişiminde soyut düşünmenin on bir yaş civarında başladığını 

göstermektedir. O halde düşünceye dayalı türlerin ilköğretimin ikinci 

kademesinde (6–8. sınıflarda) verilmesinin daha doğru bir belirleme olduğu 

söylenebilir. Düşünceye dayalı türlerin ise söyleşi/sohbet, deneme, fıkra ve 
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makale şeklinde kolaydan zora, yüzeyselden derinlemesine doğru bir yol izlenerek 

uygulanması gerekmektedir. 

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 

öğrencilerin öyküleyici metinde okuduğunu anlama becerileri puan ortalaması, 

bilgilendirici metin puan ortalamasından daha yüksektir. Bu sonuca göre 

ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisi, 

öyküleyici metin lehine anlamlı bir fark göstermektedir (Temizyürek, 2008:142). 

İlköğretim ikinci kademede ders kitaplarında öyküleyici metin türü ile 

bilgilendirici metin türü eşit derecede kullanılmadır. Birinci kademede az ve hiç 

kullanılmayan öyküleyici metin türlerinden tiyatro, efsane, destan, roman ile 

bilgilendirici metin türlerinden makale, köşe yazısı ve eleştiri türü ikinci 

kademede kullanılabilir.  

II. YÖNTEM 

Araştırma doküman incelemesi yöntemine dayalı betimsel bir çalışmadır. 

1–8 sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin türleri tasnif edilmiş ve ayrı ayrı metin 

türleri olarak incelenmiştir. 

III. BULGU ve YORUMLAR 

Yeni programa göre hazırlanmış 1–8 sınıf Türkçe dersi ders 

kitaplarındaki metin türlerinin (tasnif edilmiş ve ayrı ayrı metin türleri) dağılımı 

sınıflara göre aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Birinci ikinci ve üçüncü sınıf 

metin türleri sadece şiir, öyküleyici metin ve bilgilendirici metin şeklinde 

incelenmiştir. Zonguldak ve çevresindeki okullarda bir yayınevinin kitabı birden 

sekize kadar okutulmamaktadır. Farklı sınıflarda farklı yayınevlerinin kitapları 

okutulduğu için ders ve çalışma kitapları da buna göre seçilmiştir. Ders ve çalışma 

kitapların listesi kaynaklarda gösterilmiştir. 
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Tablo 1: 1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitaplarındaki tasnif edilmiş metin 

türlerinin dağılımı 

 Sınıflar 1. 

sınıf 

2. 

sınıf 

3. 

sınıf 

4.  

sınıf 

5. 

sınıf 

6. 

sınıf 

7. 

sınıf 

8. 

sınıf 

Metin  

Sayısı 

36 40 40 40 40 24 24 30 

T
as

n
if

 

çe
şi

tl
er

i 

Şiir 10 14 14 8 10 4 3 7 

Öyküleyici 

metin 

18 15 17 13 14 12 8 9 

Bilgilendirici 

metin 

8 11 9 19 16 8 13 14 

 

Tasnif edilmiş metin türleri incelendiğinde; 

1. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf metin sayısının dağılımlarında on sekiz, on 

beş ve on yedi tane öyküleyici metnin bilgilendirici metinden fazla olduğu;  

2. Dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci sınıfta on dokuz, on altı, on üç ve on 

dört tane bilgilendirici metinle bilgilendirici metinlerin öyküleyici metinlerden oldukça 

fazla olduğu, 

3. Altıncı ve yedinci sınıf metinlerinde dört ve üç şiirle şiir türünün oldukça az 

olduğu görülmektedir. 

4. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf metinlerde şiir türünün içinde tekerlemelerin 

kullanılmadığı belirlenmiştir. 
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Tablo2:  4–8. sınıf Türkçe dersi ders kitaplarındaki metin türlerinin 

dağılımı 

 Sınıflar Dördüncü 

sınıf 

Beşinci 

sınıf 

Altıncı 

sınıf 

Yedinci 

sınıf 

Sekizinci 

sınıf 

Metin  

Sayısı 

40 40 24 24 30 

Metin  

Türleri 

Şiir 8 10 4 3 7 

 Masal - 2 2 - 2 

Fabl - - 1 2 - 

Hikâye/öykü 7 7 5 2 2 

Roman  - - - - 1 

Tiyatro - - 2 - - 

Destan - - - - 1 

Anı/hatıra 6 3 1 2 2 

Gezi yazısı - 1 1 2 1 

Deneme  5 1 3 2 5 

Söyleşi/sohbet 6 2 - 3 3 

Makale  3 9 2 3 2 

Fıkra/Köşe 

yazısı 

- - - 2  

Biyografi 4 4 2 2 1 

Röportaj 1 1 - - 1 

Mektup - - 1 - 1 

Eleştiri - - - - 1 

Konferans - - - 1 - 

 

B. Metin türlerinin dağılımı incelendiğinde; 

1. Çocuğun hayal ve duygu gücünü arttıran masalın bütün sınıflarda bir veya 

iki defa kullanılarak çok az olduğu, 

2. Özellikle ikinci kademede kullanılması beklenen roman ve tiyatronun bir ve 

iki defa geçerek çok az kullanıldığı, 

3. Dördüncü sınıfta metin türleri birkaç metin türün üzerinde yığılmakta ve 

onların seviyesine uygun olan masal, fabl ve gezi yazısının hiç geçmediği, 

4. Beşinci sınıf metinlerde iki türde -dokuz tane makale veya bilgilendirici 

metin ile yedi tane hikâye- yığılma vardır. Diğer türler beşinci sınıf ders kitabında ya 

hiç geçmemekte veya az sayıda geçtiği, 

5. Altıncı sınıfta ise metinlerin daha dengeli dağıtıldığı görülmektedir. 
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C. Genel olarak 1–8. sınıf Türkçe dersi ders kitaplarındaki metinler 

incelendiğinde; 

1. Türkçe dersi ders kitaplarında çocukların kelime hazinesinin aşamalı bir 

şekilde geliştirecek tarzda ve kazandırılacak yeni kelimelerin yaş seviyelerine uygun, 

belli bir plan dâhilinde hazırlanmadığı görülmektedir. Söz gelişi dördüncü sınıfta 

agorafobi, solfej, ilmik; beşinci sınıfta kolaj, jeodezi, piktogram, pentatlon; altıncı 

sınıfta fonograf, holografik, biyometrik, tundra; yedinci sınıfta fon, perdahlamak, 

siklon. 

2. Bazı metinlerin ana fikrinin, mesajının açık ve net olmadığı görülmektedir. 

Söz gelişi, ikinci sınıf “AAA! Kış Gelmiş”, “Arkadaşım Bilgisayar” metni, üçüncü sınıf 

“Ne Olsam”, “Yerli Pusula” metni, beşinci sınıf “Bekledim Gece Oldu” metni, yedinci 

sınıf “Hamilton Adası”, “La Fonten Orman Mahkemesinde” metni. 

3. Bazı metinlerin gereğinden fazla ayrıntıya girildiği ve uzatıldığı 

görülmektedir. Dördüncü sınıf “Fobilerimizle Nasıl Baş Edebiliriz” metni, sekizinci 

sınıf “Muğla Kocamustafendi İl Halk Kütüphanesi” ve “İnsan Sevgisi ve Evrensellik” 

metni,  yedinci sınıf “Mehmet Okur”, “Nazar Boncuğu” metni. 

4. Farklı yayınevlerince hazırlanmış Türkçe dersi ders kitaplarında metin 

türünün isimlendirilmesinde tutarsızlıkların olduğu görülmektedir. 1–5. sınıf Türkçe 

dersi ders programında açıklanan şiir, öyküleyici ve bilgilendirici metin türleri şeklinde 

yazılmadığı görülmektedir. Sözgelişi, birinci sınıf ders kitabı, altıncı sınıf, yedinci sınıf 

ders kitabı,   

5. Bazı metinler çocukların seviyesinin ya çok üstünde ya da çok altında 

kaldığı görülmektedir. Sözgelişi, üçüncü sınıf “Tsunami”, “Doğal Afetler” metni, 

beşinci sınıf “Yazı”, “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü” metni, 

yedinci sınıf “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Işığı Altında Çocuğun Eğitim Hakkı” 

metni, yedinci sınıf “Çevre Dostu Bir Bilimci”, “Çocukluk Aşkı”, “Dedemin Pili 

Bitmesin”, “Yurdumuzda ve Orta Asya’da Nevruz Kutlamaları” metni, sekizinci sınıf 

“Güneş Battı” metni. 

6. Bazı metinlerin aynı veya benzer şekilde iki sınıf ders kitabında da 

kullanıldığı görülmektedir. Söz gelişi, dördüncü sınıf “Beden Dilimiz” ile beşinci sınıf 

“Beden Dilimiz” metni, dördüncü sınıf “Çanakkale Geçilmez” metni ile beşinci sınıf 

“Koca Seyit” metni. 
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7. Özellikle birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe dersi ders kitaplarındaki 

metinlerin bir kısmı ilk defa bu sınıflar için hazırlanmış metinlerdir. 

 IV. ÖNERİLER 

1. Türkçe dersi ders kitapları hazırlanmadan önce çocukların zihin, dil ve 

sosyal gelişimlerine uygun kelime listeleri belirlenmeli daha sonra bir plan çerçevesinde 

birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar ders kitapları aşamalı olarak yazılmalıdır.  

2. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için onlara okumayı sevdiren, 

onların okumaktan zevk alacağı metinlerle tanıştırmalıdır. Ders kitaplarındaki metinler 

hoşça vakit geçiren, eğlendiren tarzda olmalıdır.  

3. Metinlerin mesajı, ana fikri açık ve net olmalıdır. 

4. İlköğretim birinci kademe Türkçe dersi ders kitaplarında öyküleyici metin 

türleri bilgilendirici metin türlerinden daha fazla kullanılmalıdır. 

5. İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi ders kitaplarında öyküleyici metin 

türleri ile bilgilendirici metin türleri eşit sayıda kullanılmalıdır. 

6. Türkçe dersi ders kitaplarına metin seçilirken veya hazırlanırken estetik 

değeri ön planda tutulmalıdır. Sınıf seviyesine uygun metinler seçilirken usta yazar ve 

şairlerin eserleri tercih edilmelidir.    
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