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Öz 

Yaz l anlat m çal malar ö rencilerin bilgi, duygu, dü ünce ve hayallerini do ru 
ve etkili bir ekilde anlatmalar n amaçlamaktad r. De i en, geli en, ileti im imkânlar n n 
her gün artt günümüzde, yaz l anlat m çal malar n n eski geleneksel yap içerisinde 
sürdürülmesi, yaz l anlat m çal malar na gerekli önemin verilmedi ini göstermektedir. 
Müfredat programlar ekil itibar ile de i ikli e u rasa bile uygulamada görülen 
yetersizlikler, s n flar n kalabal k olmas , ö retmen ve ö rencilerin yaz l anlat m 
çal malar na bak aç lar , de erlendirme yöntemindeki eksiklikler yaz l anlat m 
çal malar önünde duran sorunlard r. Bu çal mada yazman n önemi, dünyan n yazma 
e itiminde gelmi oldu u nokta ve okullar m zda yazma e itiminin geli imi için nelerin 
yap labilece i ara t r lm ve tart lm t r.  

Anahtar Sözcükler: Yaz l anlat m, müfredat, yazman n önemi,   

DEVELEPMENT OF AND IMPORTANCE OF WRITING SKILLS 

Abstract 

Writing practices aim at students being able to exrpess their knowladge, feelings, 
opinions and ideas accurately and effectivaly. Despite the constantly changing and 
developing communication facilities, following the traditional ways in writing practies 
indicates that the necessary importance is not given to these practices. Although the 
curricula has changed in terms of its form, the deficiencies in application, crowded classes, 
teachers and students viewpoints about writing practices, and the deficiencies of the 
assessment methods are the problems about the writing practices. n this study, the 
importance of writing and the steps to be taken to determine the point where the world is in  
terms of teaching writing and to develop teaching writing at schools are researched and 
discussed 

Kewvord: Writing practices, cirricula, the importance of writing 
. 

1. Giri

 

Bir toplumunu dili o toplumun haf zas d r. Dili olu turan sözcükler ile 
bireylerin sözcük da arc aras nda do ru orant vard r. Bireyin sözcük da arc 
ile toplumun sözcük da arc n n uyum göstermesi, bireyin kendisini toplumun 
kültürel de erlerinden ve söz varl klar ndan besledi ini ve onlar özümsedi ini 
gösterir. Bireylerin toplumla anla abilmesi için o toplulu un ileti im araçlar olan, 
konu ma, yazma, okuma ve dinleme etkinliklerini en iyi ekilde yerine getirmesi 
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gerekmektedir. Saussure (Aktaran. Toklu, 2003), toplumsal bir olgu olan dilin bir 
milletin kodu oldu unu, bu kodun sözlüklere benzedi ini, herkese bu sözlüklerden 
da t ld n , ki ilerin ileti im an nda bu sözlü e bakarak anla t klar n söyler. 
Anla man n etkili olmas , bireyin beyninde olan bu sözlü ün toplumun mü terek 
haf zas olan sözlükteki kelimelerle dolu olmas na ve bireyin bu sözcükleri etkili 
kullanmas na ba l d r. 

Dil e itimi bireyin konu ma, yazma, okuma, dinleme etkinliklerini kapsar. 
Dil e itimin amac bireylerin dil becerilerini geli tirerek onlar n ileti im 
yeteneklerinin art r lmas na yard mc olmakt r. Yaz l anlat m becerisi ileti im 
araçlar n n en etkili olan d r. Yaz insanl n belle idir, yaz n n dü ünceyi bulup 
saptamada, zenginle tirip boyutland rmada büyük pay vard r (Özdemir, 1999). 
Anlama ve anlatma becerileri üzerine geli en ileti im, günlük hayat n her 
kesiminde her an ihtiyaç duyulan bir etkinlik türüdür. Dinleme ve konu ma 
becerileri okul öncesi dönemlerde bir dereceye kadar ö renilmesine ra men, 
okuma ve yazma becerilerini edinmek için formal e itim alma gereklili i vard r. 
Yazma, bireylerin bilgilerini, temel becerilerini, çok yönlü sistemleri koordine 
etme kabiliyetlerini içeren bili üstü karma k bir etkinliktir (Warker, vd., 2005). 

Yazma becerisinin geli mesi ile birlikte bireylerin bilgiyi transfer etme, 
kendi dü ünceleri ile bilgiler aras nda ba lant kurma ve metnin yap s nda tutarl l k 
sa lama imkânlar

 

artmaktad r. Yaz l anlat m becerisinin geli mesi ile birlikte 
ö rencilerde estetik bir duyarl l k ön plana ç kmakta, yaz l anlat m n ilim olarak 
alg lanma durumu, yerini sanatsal bir duru ve duyu a b rakmaktad r.   

Yaz l anlat m ki ilerin kariyerlerinde ba ar l olmalar için gerekli olan 
becerilerin ba nda gelmektedir. Hayat n her yönünde (okulda, i yerinde ve 
toplumda) yazma becerilerine ihtiyaç duyulmaktad r. Fakat okul ortam nda yaz l 
anlat m becerisinin geli mi olmas , ö rencilerin akademik ba ar lar n olumlu 
yönde etkilemektedir. Yazma, okul ortam nda iki rol oynamaktad r: Birincisi, bir 
fikri kan tlar ile birlikte ifade etme, rapor yazma, metni gözden geçirme, plân 
yapma ve de erlendirme; ikincisi, ö rencinin bilgisini derinle tirmesinin ve 
ilerletmesinin bir yoludur; yazma, konu alan bilgisini ö renmek için bir araçt r 
(Keys, 2000, Shanahan, 20004; Sperling, Freedman, 2001). 

Yazma, ö rencilerin bilgilerini birbiri ile ili kili olan birçok cümleyi 
dilbilgisi kurallar na uygun olarak art arda s ralamas gereken uzun süreli bir süreç 
eylemidir. Yazma eylemi kendi içinde okuma, dü ünme ve düzgün ifade etme 
becerilerini içerdi i ve uygulamas zor bir eylem oldu u için ö renciler bu etkinlik 
türünden uzak durma e ilimi içindedirler. nsanlar n uzak durdu u, yapmaya 
korktu u eylemlerde hata yapma oranlar yüksektir. Brillant (2005), ö rencilerin 
geçmi dönemde yazma ile ilgili hata yapt klar nda ele tirildikleri ve gururlar n n 
k r ld için kendilerini yetersiz hissettiklerini ve yaz l anlat m dersinin ki isel 
yetersizliklerini ortaya ç karaca n dü ündüklerini belirtir.  Yaz l anlat m dersinin 
ö renciler taraf ndan böyle alg lanmas onlar n ki isel geli imlerini, ifade 
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becerilerini olumsuz yönde etkilemekte, bu durum da ö rencilerin hayat boyu etkili 
bir yaz l  ileti im becerisi kazanmalar na engel te kil etmektedir. 

Myklebust (1973), yazma becerisi geli memi ö rencilerin genellikle 
karma k cümle kurduklar n ve bunlar n da gramer hatalar ndan olu tu unu 
belirtir. Graham ve Harris (1989), yazma becerisi tam geli memi bireylerin 
yazm olduklar cümlelerin daha k sa, yaz m kurallar ve sözcüklerin do ru yaz m

 

aç s ndan daha fazla hatal oldu unu söylerler. Ö rencilerin duygu ve dü üncelerini 
etkili ve i levsel bir ekilde ifade etmeleri için gerekli alt yap ya sahip olmalar 
gerekmektedir. Onlar n ele tirel dü ünmeleri, dü üncelerini düzgün ve belirli bir 
s ra düzeni içinde ifade etme becerilerini kazanmalar yazma e itimini iyi almalar 
ile do ru orant l d r. Bireylerin okudu unu anlayamamas , onlar üzerinde analiz 
sentez yapamamas , dü ünememesi ve dü ündü ünü etkili bir ekilde ifade 
edememesi, o toplum için çok büyük bir eksiklik olu turmaktad r. Ça da e itim 
yakla mlar n n ba nda gelen ya ayarak ö renme ilkesi, yazma e itiminde 
kendisini göstermektedir. Çünkü yazma e itimi kendi içinde ele tirel dü ünme, 
yarat c dü ünme, ara t rma becerisine sahip olma, problem çözme becerisini elde 
etme, Türkçeyi güzel kullanma gibi etkinlikleri bir arada organize etme gere ini 
ortaya koyar. nsanlar n gördüklerini, dü ündüklerini, ya ad klar n , hayallerini, 
isteklerini amac na uygun bir ekilde ifade etme becerisi kazanmalar , onlar n 
akademik ve sosyal hayatta daha ba ar l olmalar na zemin haz rlamaktad r. yi 
yazma, gençler için bir fikir de il, zorunlu bir eylemdir. Okudu unu anlama ve 
yazma beceresi sivil hayatta ve i hayat nda ba ar l olman n en önemli 
unsurlar n n ba nda gelmektedir. Teknolojinin zirveye ula t günümüzde gerek 
sözlü, gerek yaz l olarak her gün yüzlerce ki i ile birçok ileti im kurma 
mecburiyeti vard r. Graham ve Perin (2007), etkili yazman n Amerika da hem 
devlet sektöründe hem de özel sektörde hayatî önem ta d n , reklâm ve 
pazarlamada etkisini direkt gösterdi ini söylemektedirler. Yazarlar, toplumun etkili 
yazma taleplerinin sadece profesyonel i ile s n rl olmad n , bunun sekreterlik, 
hükümetteki dan manl k pozisyonunu destekleme, in aat, üretim ve hizmet 
endüstrisi gibi bir çok alana kadar geni ledi ini, devlette ve özel sektörde görev 
yapanlar n yüzde otuzunun i leri ile ilgili temel yazma becerilerini kazanmalar için 
e itime al nd n , özel sektörün bu e itim için y lda yakla k 3.1 milyar dolar, 
devletin 221 milyon dolar harcad n ifade etmektedirler.  

2. Yaz l Anlat mda Stratejiler 

Geli mi ülkelerde e itim, yeni yakla mlara aç k, de i ebilir, esnek bir 
yap da yönetilmektedir. Okullarda bilgiler de il yetenekler ön plana ç kmakta, 
bilginin ezberletilmesinden ziyade kullan lmas n n gereklili i savunulmaktad r. 

Bilgi, ezberlenen veya kavranan ders içeri ini (noktalama i aretlerini bilme, yaz m 
kurallar n uygulama becerisine sahip olma, ilke ve kurallar bilme vb.) gösterir. 
Beceriler ise bilginin benzer veya farkl durumlarda kullan lmas n (noktalama 
i aretlerine ve yaz m kurallar na dikkat ederek yazma vb.) içeren daha karma k bir 
süreçtir. Bilgi ve beceri düzeyindeki davran lar, alt düzey zihinsel becerileri ifade 
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eder. Yetenek ise kazan lm bilgi ve becerilerin kullan lmas n gerektiren, 
geli tirilmesi uzun zaman alan, ö rencide gözlenmesi zor olan ve tek bir do ru 
cevab olmayan davran lar temsil eder. Problem çözme, ele tirel dü ünme ve 
yarat c l k bu davran lara örnektir (Büyüköztürk, 2007). 

Günümüzde bu tür de erlendirmelere performansa dayal durum 
denilmekte ö renci davran lar n n performansa göre de erlendirilmesi gerekti i 
vurgulanmaktad r. Büyüköztürk (2007), performans için ö rencilerin bilgi, beceri 
ve çal ma al kanl klar n n uygulanmas na ili kin stratejilerin bir setidir, tan m n 
yapmaktad r. Linn ve Gronlound (1995), performans de erlendirmenin bilgi 
toplama, örgütleme, analiz etme, araçlar kullanma gibi süreç etkinliklerinde temel 
te kil etti i gibi ayn zamanda bu etkinlikte üretilen raporun, hikâyenin, denemenin 
de erlendirilmesine temel sa lad n belirtir.  

Günümüzde h zla güncelle en ve herkes taraf ndan kabul edilen, 
ö rencilerin performans göstermesi ve bu performansa göre de erlendirilmesi 
anlay , 1970 lerden sonra yaz l anlat m becerileri için uygulanmaya ba land . Bu 
dönemden sonra, haz rl k a amas yap lmadan tek hamlede olu turulan, ö retmenin 
sadece biçim ile ilgilendi i, ö renci seviyeleri ve kayg lar n n dikkate al nmad , 
konuya (belirli atasözü ve vecizeler) ve türe önem verildi i, not vermenin 
amaçland ürün odakl yazma e itimi anlay ndan; haz rl k a amas na önem 
veren, ö renciye süre tan yan, ö rencinin metin yazabilmesi için gerekli olan alt 
becerileri ona vermeye çal an, yazman n her a amas nda ö renciyi takip eden, 
onun kayg lar n gidermeye çal an, konuyu ve türü araç olarak gören, not 
vermeden ziyade ö rencinin yanl lar n düzeltmesi için ona dönüt veren, yazmay 
zevkli hâle getirmeye çal an süreç odakl (yarat c ) yazma çal malar ön plâna 
ç km t r (Smith, 2000; Oral, 2003; Maltepe, 2006; Co kun 2007). 

Yazma becerisinin geli tirilmesi için 1998 y l nda toplanan Secondary Level 
English Language Arts Curiculum Reference Commitee, süreç (yarat c ) odakl 
yazma ile ilgili ilkeler belirlemi lerdir. 

 

Ö renciler dili dildeki ya ant lar ile ö renirler. Ö renciler edebî türleri 
kendi ya ant lar yla tecrübe etmeli, ö renme sürecine etkin olarak 
kat lmal d rlar. Ö renciler, okudukça ve yazd kça kendileri, ba kalar ve 
gelenekleri hakk nda bilgi sahibi olurlar. 

 

Yarat c yazma program n n oda anlam ve dü ünceler olmal d r. Yarat c 
yazman n ö rencilerle ilgisi kendi dü üncelerinin e siz ifadesi ve ke fidir.  
Dü ünceler do rudan ya da dolayl (hayal gücü kullan m yla) ifade edilir. 
Dü ünceler ö rencilerin görü lerini, görü aç lar n  ifade eder. 

 

Yaz m türlerinin yap s ve dilin kullan m nda kurallar ve formüllerden 
daha çok anlam n nas l olu turuldu u ve aç kland üzerinde durulmal d r. 

 

Okuma ö rencilerin yazar olarak geli meleri için zorunludur. Okuma yolu 
ile ö renciler di er yaz lar sorgulayarak dili zengin ifadeli ve yarat c 
kullanmak için geni da l ml olas l klar görürler. Ö renciler onlara ilham 
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veren yazarlar okuyarak kendi yazma nedenlerinin, estetik duygular n n 
fark na var rlar. 

 

Ö retmenler ö rencilere kendi yaz m modellerini seçmede ho görüyle 
yakla mal d r. Ö retmen, ö rencileri farkl alanlara sürükleyecek bir 
rehber gibi davranmal , ama ba lama noktas ö renci taraf ndan belirlenip 
de erlendirilmelidir. 

 

Yaz m etkinlikleri ö rencilerin ilgileri ve seçimleri dikkate al narak 
düzenlenmelidir. Kendi yollar içinde konular ke fetme ve seçme 
özgürlü ü, ö rencilerin yazmaya yönelik tutumlar n etkiler. 

 

Ö retmen ön yaz m etkinliklerinde ö renciye geni bir çerçevede 
seçenekler sunmal d r. 

 

Yarat c yazma bir hayal gücü ürünü olarak görülmelidir. Hayal gücü 
yaratmaya, yarat c l n haz ve doyum gücüne, gelecekle ilgili yorum 
yap lmas na, di erlerinin yerine kendini koymas na olanak tan r. 
Ö renciler yarat c yazmada dili kullanarak dünyay kendileri ve 
okuyucular için temsili bir dünya yaparlar. 

 

Yarat c yazma s n flar nda yazma ürünleri ö rencilerin farkl bak aç lar 
ile tart lmal d r. Yaz m hakk ndaki üretici tart ma, ö rencilerin yaz n n 
önemini anlamas na yard m eder. Bu, ayr ca ö rencilere di erlerinin 
dü üncelerinden yararlanmas için f rsat yarat r. 

 

Ö retmen s n fta ö rencilerle beraber yazmal d r. Ö retmen ö rencilere 
verdi i konu hakk nda kendisi de yazarsa asl nda bunun çok basit bir 
etkinlik olmad n

 

anlayacakt r. Ö retmenin yarat c yaz çal malar 
yapmas , hem kendi yaz m becerilerini geli tirecek; hem de ö rencilerin 
duygular ile özde im kurmas na yard mc olacakt r. (Aktaran, Maltepa, 
2006) Yazma ile ilgili birçok strateji gerçekle tirilmi tir. Brillant  (2005), 

ö retmenler için u önerileri yapmaktad r: 

Ö rencilere neyi do ru yapt klar n söyle, 
Ö rencilere aç k ve özel dönüt ver, 
Yarg lamadan ziyade onlarla ileti im kurmaya odaklan, 
Ö rencilere çe itli iyi yaz örnekleri temin et, 
Yazd klar ilk metni, daha sonra yazacaklar ile kar la t rmak için sakla. 

Altyap s sa lam olmayan, neyi nas l yazaca n bilmeyen, yeteri kadar 
örneklerle kar la mam ö rencilerden iyi derecede bir yaz meydana getirmelerini 
istemek, istenilen neticeyi vermeyecektir. Ö rencilere cümle ve paragraf 
çal malar yapt rmadan, anlat m çe itlerini ö retmeden onlardan bir bütün 
eklinde kompozisyon yazmalar istendi inde ö renciler neyi nas l yazacaklar n 

bilmedikleri ve belirli bir konu ile s n rland r ld klar için sorunlar ya amaktad rlar. 
Belirli bir ablonu zihninde oturtmayan ve yaz s n o ablon üzerine geli tirmeyen 
ö rencilerin ileriki zamanlarda yarat c tarzda yaz yazmalar çok zordur. 
Ö rencilere yazma ile ilgili bilgiler verilirken bilgilerin s n rlay c olmamas laz m, 
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fakat ö rencilerin yazman n geli i güzel yap lan bir eylem olmad n , bunun 
belirli kurallara ba l oldu unu, bu kurallara ba l kalarak sistematik ifade gücü 
yakalayabileceklerini, kendilerine güvenleri tam artt nda daha özgür bir ortamda 
yazabileceklerini bilmeleri gerekir. Yaz n e itimi, e itimin di er alanlar gibi, 
kuram ve uygulama bütünlü ü içinde ele al nmal d r (Polat, 2006). Ö rencilerin 
ço u yaz ya geli i güzel ba lamakta, yazarken kendilerince sistematik bir yap 
olu turamamaktad rlar. 

3. Ülkemizde Yazma Ö retiminde Ya anan Sorunlar 

3.1. Ülkemizde yaz l anlat m dersinin önemi tam anla lmam t r. Milli 
E itim okul müfredat programlar na farkl saatleri kapsayacak ekilde 
kompozisyon dersleri koymu tur. 1924 müfredat program nda yaz l anlat m dersi 
bulunmamakta idi. lk olarak 1927 müfredat nda lise birinci s n flarda üç saat olan 
edebiyat dersinin ikisi edebi bilgilere; birisi kompozisyon dersine, lise iki ve 
üçüncü s n flarda da Edebiyat tarihi ve Okuma derslerinin yan na bir saatlik 
Tahrir (kompozisyon) derslerine yer verilmi tir. Kompozisyon dersinin lise 

müfredat program ndaki serüveni öyle geli mi tir. (Gö ü , 1978; Karaku , 2002; 
Dursuno lu, 2006 )  

Y llar Ders Ad

 

I. S n f II. S n f III. S n f 
1924-1927 Kompozisyon Yok Yok Yok 
1927-1949 Tahrir (Kompozisyon) 1 1 1 
1949-1952 Tahrir (Kompozisyon) 2 1 2 
1952-1954 Tahrir (Kompozisyon) 2 1 2 
1954-1976 Türkçe-Kompozisyon 2 1 1 
1976-1995 Kompozisyon 1 1 1 
1995-2005 Kompozisyon 1 1 1 
2006- Dil ve Anlat m 3 3 3 

 

Yukar daki veriler yaz l anlat m derslerine zaman ay rma bak m ndan 
fazla bir ihmal olmad n göstermektedir. Yaz l anlat m derslerinin müfredat 
programlar na al n p al nmamas ndan ziyade dersin i leni inde problem 
ya anmaktad r. Ö retmenlerin kendilerinin dahi etkili yazma tekniklerinden 
haberdar olmad bir ortamda, ö rencilerin etkili yaz l anlat m becerisi 
kazanmalar n

 

beklemek yanl olur. Yaz l anlat m derslerinin genelde bireysel 
kabiliyeti ön plana ç karmas na ra men, bu dersler ö retmenlerin zaman öldürmek 
için uygulad klar , ö rencilerin birinci ders yazd klar metinleri ikinci ders 
okuduklar , ö rencilerin yazma ile ilgili performanslar hakk nda dönüt 
alamad klar bir etkinlik türüne dönü mü tür. Kalabal k s n flarda ö retmenlerin 
ö rencilere yaz l anlat m çal mas ile ilgili dönüt vermeleri zordur. Her ö renciye 
dersle alakal gerekli dönüt verilse, i lenmesi en zor derslerin ba nda yaz l 
anlat m dersi olur. Ö retmenlerin ö rencilerin durumlar ile yak ndan 
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ilgilenmedikleri, onlara etkili yazma tekniklerini ö retmedikleri takdirde, bu ders 
en sessiz ve rahat bir ortamda i lenen ve yorucu olmayan bir derse dönü ür. A c

 

ve Elvan n (2001), s n flar n kalabal k olmas n n yaz l anlat m çal malar n n 
uygulanmas nda cayd r c bir unsur olup olmad na ili kin ö retmenlere 
yönelttikleri soruya, ö retmenlerin %38 i evet derken; %54 ü s n flar n kalabal k 
olmas n n yaz l anlat m dersinin i leni inde bir sorun te kil etmedi i görü ünü 
bildirmi lerdir. Bu oran ö retmenlerin yaz l anlat m dersine bak aç lar n

 

gösterdi i gibi, ö retmenlerin bu dersi nas l i ledikleri sorusunun da az çok 
cevab n te kil etmektedir. Amerika da olu turulan yazma komisyonu, ö rencilerin 
yaz l anlat m becerilerinin geli tirilmesi için her dönem haz rlad klar raporda 
(2003, 2006, 2007) yaz l anlat m becerilerinin geli tirilmesinin önündeki en büyük 
engelin kalabal k s n flar ile bu derse ayr lan zaman n k sal dile getirilmi tir.  

Amerika Birle ik Devletleri nde 2003 y l ndan beri her y l olu turulan 
yazma komisyonlar Amerikan halk n n yazma becerisinin mevcut durumu 
hakk nda bilgi vermek ve bu becerilerini geli tirmek için nelerin yap lmas 
gerekti i hakk nda rapor haz rlanmakta ve Amerikan kamuoyu ile bunu 
payla maktad r. Bugün okullar m zda yazma e itimi dersleri ba tan savma verilirken bütün 
dünya akademik ba ar için yazma e itiminin art oldu unu bilmekte ve 
haz rl klar n buna göre yapmaktad r. nsanlar da günlük hayatta ba ar l olmak için 
yazma konusunda belirli alt yap ya sahip olman n önemini fark etmi 
durumdad rlar. Amarika da 2007 y l nda millî yaz m projesi için yap lan bir 
ara t rmada: 

 

Amerikal lar n büyük bir ço unlu u iyi bir yazma becerisinin önemli 
oldu una inanmakta ve %74 ü yazma becerisinin yirmi ya ndan önce ö renilmesi 
gerekti ini savunmaktad r. 

 

Amerikan halk n n %96 s çocuklar n ilkokul be inci s n ftan önce etkili 
yazma ile tan t r lmas gerekti ine inanmaktad r. 

 

Her on ki iden yedisi ö rencilere yazma ile ilgili olarak günlük ödev 
verilmesini, bütün konularda yazma ö retiminin prati e dökülmesinin gereklili ini 
dile getirmi tir. 

 

Halk n %84 ü ö rencilerin liseden mezun olmadan yazmay iyi 
ö renmeleri gerekti ini dile getirmi tir. (Commission, 2007) 

Amerikal lar hangi i olursa olsun insanlar n ba ar l olabilmesi için iyi bir 
yazma becerisine sahip olmas n istemektedirler, halk n % 80 i mavi yakal lar n, 
%93 ü beyaz yakal lar n yazma becerisinin geli mesi gerekti ine inan r. 

3.2. Yaz l anlat m dersini de erlendirme sisteminde sorunlar m z vard r. 
Özbay ( 2003), yapt ara t rmada, Türkçe ö retmenlerinin %54 ünün ö rencilerin 
yaz l anlat m becerilerini de erlendirirken yaz m kurallar na ve metnin d 
yap s na dikkat etti ini; metnin iç yap s n inceleyen ö retmenlerin oran n n %21,2 
oldu unu saptam t r. Ülkemizde yaz l anlat m derslerini de erlendirirken 
ö retmenler, ö rencilerinin hatalar n ara t rmakta ve bu hatalardan not k rmakta, 
metnin iç zenginli ine dikkat etmemektedirler. 
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3.3.Türkiye de yaz l anlat m becerilerinin geli imini etkileyen en önemli 

unsurlar n ba nda ÖSS gelmektedir. Test mant n n hâkim oldu u, ö rencilerin 
metni anlay p anlamad n

 

ölçmeyi amaçlayan bu s nav, ö rencilerin yazma 
kabiliyetlerini köreltmekte, ö rencileri be k aras na s k t rarak onlar 
dü ünmekten ve üretmekten mahrum b rakmaktad r. lkö retimden ba layarak lise 
son s n fa kadar ö rencilerin test mant ile yeti tirilmesi, onlar dü ünmeye, 
üretmeye yöneltmekten ziyade test tekni ine yönlendirmekte, bu da yazma 
geli iminin önünde en büyük engeli te kil etmektedir. 

3.4. Ülkemizde okuma sorunu vard r. Okuma kültürünün olmad yerde 
yazma kültürü geli emez. Okullar m zda okuma al kanl n kazand racak 
çal malara yeterince yer verilmemektedir. Mullis (2003), taraf ndan haz rlanan 
ülkelerin okuma al kanl ile ilgili raporda Türkiye 35 ülke aras nda okuma 
oran nda 28. olmu tur. Ba ka ara t rmalarda da (Özen, 2001; Saracalo lu, Bozkurt 
ve Serin, 2003 Çocuk Vakf , 2006) benzer bulgular

 

elde edilmi tir. Bank, (2006) 
Ö rencilere daha etkili okumay ö retmedikçe onlar n yazma becerilerinin geli -
tirilmesine yard mc olamayaca m z söylemekte ve ele tirel okuman n, etkili 
yazman n temelini te kil etti ini vurgulamaktad r 

3.5. Ülkemizde ö rencilere yazma konusunu seçmede fazla serbestlik 
sa lamamaktay z. Ö rencilerin yaz l anlat m becerilerinin olmas gerekenden çok 
daha geri seviyede bulunmas , yaz l anlat m becerilerinin geli tirilmesine yönelik 
çabalar n yetersiz olmas ndan kaynaklanmaktad r. Zorbaz n (2005), yapt 
ara t rmaya göre, Türkçe ö retmenlerinin yar ya yak n (%46,6) yaz l anlat m 
çal malar nda ö rencilerinden bir atasözü veya özdeyi in aç klamas n 
istemektedir. Ö rencilerden yaz l anlat m dersinde atasözü ya da bir vecizeyi 
aç klamalar eklinde verilen ödevler, ö rencileri s k c bir ortama sürüklemekte ve 
onlar n yaz l anlat m dersinden so umalar na neden olmaktad r. Ö rencinin hayal 
etti ini de il, ö retmenin istedi i konuyu yazma mecburiyetinde olmas , ö renci-
nin yarat c l n yok etmektedir. 

3.6. Ülkemizde ö rencilere yazma konusunda yeterli zaman 
tan mamaktay z. Yazma eylemi iki a amada gerçekle ir. Birinci a amada, bir fikrin 
zihinde olu arak belirli seviye gelmesi, ikinci a amada bunun kâ da aktar lmas 
gerekmektedir. Okullarda yaz l anlat m dersi belirli saatlerde ve k sa zaman 
diliminde uyguland ndan ve ö rencilerin üretmek için dü ünmeye f rsat 
bulamad klar ndan, hemen yüzeysel fikirlerini kâ da dökme endi eleri ön plâna 
ç kmakta, bu durum da ö rencilerin dü ünmeden yazma, ak llar na gelen her eyi 
kâ da aktarma durumunu do urmaktad r.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Avrupa n n birçok ülkesinde yazma e itimi okul müfredatlar n n 
merkezine al nmakta, ö rencilerin yazma becerilerinin ön plana ç kar lmas için 
çal malar sürdürülmekte, bu çal malar rapor hâlinde her y l yay nlanmaktad r 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (461-472 s.)  

469

 
Türkiye de de halk n yazmaya ne kadar de er verdi ini ara t rmak ve 

yazma e itiminin önemini vurgulamak için komisyonlar kurulmal , komisyonlar 
Türkçenin sadece güzel kullan lmas n ön plana ç karmak yerine, yazman n 
önemini de vurgulayacak çal malar yapmal d r. Yazmaya önem veren bir millet 
kulland dile de gerekli önemi verecektir. 

Ö rencilerin yazm olduklar metinler de erlendirilirken gerekli özenin 
gösterilmesi gerekmektedir. Ö rencilerin hatalar n düzeltmeleri için o hatay 
bilmeleri ve do rusunu ö renmeleri gerekmektedir. Damashek (2003) yi bir yaz l 
metnin olu mas için ö rencilerin kendi hatalar n kendilerinin düzeltmelerini 
önermektedir. Yaz l anlat m dersi ö renci merkezli olmal d r. Ö rencinin 
kendisinin dersin her an nda etkin bir ekilde varl n hissettirmesi, i birlikçi bir 
e itimi destekledi i gibi dersi daha zevkli bir hale gelecektir. Böyle bir tutum ö -
rencinin dü ünmesine ve yarat c l na da olanak sa layacakt r. T kand

 

noktada 
yolu aç l rsa ö renci kendine güven duygusu kazanacakt r (Uçan, 2006). Ö renciyi 
denemeye ve kendi hatas n kendisinin bulmas na yönlendiren Reboul, (1999) 
farelere burnundan tutarak bir labirent ö retilemedi i gibi, bir çocu un da elinden 
tutarak ona yazman n ö retilemeyece ini savunur. Ö retmenler rehber olmal , 
ö rencileri etkili yazmak için te vik etmelidir.  

Yazma, bilgi edinmenin ve bilgiyi uzun sürede haf zada tutman n en etkili 
yollar ndan biridir. nsanlarda bilginin uygulama boyutunu devreye sokan yazma, 
bilginin kültüre dönü mesinin ve insan hayat n n bir parças olmas n n zeminini 
olu turmaktad r. Yazma sayesinde dil geli imi daha h zlanmakta ve ki ilerin 
kendine olan güvenlerinin artmas na neden olmaktad r. 

Okullar m zda yaz l anlat m dersinden yüksek verim almak için tüm 
ö retmenlerin hizmet içi e itime tabi tutulmalar , ö retmenlere yazman n önemi 
anlat larak onlardan yaz l anlat m dersine önem vermeleri istenmelidir. Yeni müf-
redat program nda yazma ile ilgili etkinliklerin uygulanmas ve de erlendirme 
sisteminde adil bir yakla m n sergilenmesi, ö rencilerin yazmaya te vik edilmesi 
gerekmektedir. Ö rencilerin yazm oldu u metinler de erlendirilirken, metnin 
içeri ine önem verilmeli, metinler gramer kurallar ile bo ulmamal d r.  

Yazmada yarat c l k vard r. Yarat c olan bireyin kendisine olan güveni 
artar, kendine güveni artan bireyin fert olma bilinci olu ur, demokratik toplumun 
gereklerinden olan özgürce karar verme yetisini elde etmi olur. Ayn zamanda 
yazd klar n etraf na okuttukça payla ma duygusu geli ir. Tarih boyunca kültür ve 
medeniyetin merkezinde olan toplumlar n yaz l kültürlerinin çok geni oldu u ve o 
milletlerden dünya edebiyat na birçok yap t n kazand r ld görülmü tür. Yazan, 
okuyan, ara t ran, mukayese yapan bireylerden olu an toplumlar, yazman n 
gizemini ke fetmi ler, yazarak hem milletin kültürel geli imini sa lam hem de 
kendi dillerinin geli imine zemin haz rlam lard r. Dil, sözlü edebiyattan ziyade 
yaz l edebiyatta geli ir. Yaz kal c olman n ilk elementidir. Yazma kültürü 
geli mi toplumlarda ileti im daha rahat, insanlar n anla malar daha kolayd r. 
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Ö rencilerin yaz l anlat m becerilerinin geli tirilmesi sadece Edebiyat ve Türkçe 
ö retmenlerinin görevi de il, bütün ö retmenlerin görevi olmal d r.  
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