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Hikâye Haritalarının Hikâye Edici Metinlerde Ö -
rencilerin Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerine Etkisi 

The Effects of Story Maps in Finding The Main Idea in Narrative 
Texts
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                                                                                                              lhami AH N

ÖZET
lkö retim ça ındaki çocukların dil becerilerinin desteklenmesinde kullanılan metinlerin nite
li i ve türü büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1 5. sınıflar Türkçe dersinin ö renme ö retme
sürecinde hikâye edici metinler sıklıkla kullanılmaktadır ve bu ça daki çocukların dil ö reti
minde metinler Türkçe dersinin ana materyalidir. Hikâye edici metinlerin en önemli unsurla
rından birisi ise, ana fikir bulmadır. Ana fikir bulma becerisi ise kolay kazanılan bir beceri
de ildir. Bu nedenle bu ara tırmada, ilkö retim 5. sınıf ö rencilerinin hikâye edici metinlerde
ana fikir bulma becerileri üzerinde, hikâye haritası yönteminin etkilili i incelenmi tir. Ara
tırmanın örneklemini 2011 2012 e itim ö retim yılı 5. sınıflardan ö renim gören 55 ö renci
olu turmaktadır. Yarı deneysel olarak yürütülen bu ara tırmada verilerin toplanmasında Pil
ten (2007) tarafından geli tirilen “Okudu unu Anlama ve Ana Fikir Bulma Ölçe i” kulla
nılmı tır. Ara tırmadan elde edilen veriler SPSS 16.0 paket istatistik programıyla analiz edil
mi tir. Ara tırma sonucunda, 5. sınıf ö rencilerinden olu an hikâye haritası yönteminin uy
gulandı ı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandı ı kontrol grupları arasında; hikâye
edici metinlerde ana fikir bulma becerileri bakımından deney grubu lehine istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark bulunmu tur. Ara tırmada; hikâye edici metinlerde hikâyenin geçti i yeri,
hikâyenin zamanını, hikâyedeki ana karakterleri ve hikâyedeki anlatıcının sonuca vermi oldu
u tepkiyi belirleyebilme becerileri bakımından da deney grubu lehine manidar bir fark bulun

mu tur.
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The Effects of Story Maps n Finding The Main Idea in Narrative Texts
The quality and the type of texts used in primary school aged children have a large importance
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on supporting their language skills. Especially in 1 5 grade Turkish classes, majority of the
classes use narrative texts and these language teaching texts are the main materials used for
children at this age. One of the most important elements for narrative text is to find the main
idea. The ability of finding the main idea is not a skill easily gained. Therefore, this study
examined primary 5th grade students skills of finding main ideas in narrative texts and the
effectiveness of story maps. The sample of the study forms, 55 students who are attending 5th
grade in the academic year of 2011 2012. ``Finding the main idea and Reading Comprehen
sion’’ by Pilten (2007) was used in this quasi experimental study in the gathering of the data.
The date obtained was analyzed with SPSS 16.0 statistical software package. As a result, the
experimental group of 5th grade students with the method of story map and the traditional

method applied to the control group; there was a statistically significant difference found in the
favor of the experimental group. Study found that, there was a significant difference found in
the favor of the experimental group in terms of their skills of determining where the story took
place, the time of the story, the main characters in the story and the response of the narrator s

conclusion to the story.
•
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Giri

Bugünün ki isi, iyi bir ya am için gerekli araç, gereci sa lamanın güçlü ü
yanında, bunların kullanımına ili kin bilgi, becerilerin edinilmesi sorunuyla da
kar ı kar ıyadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için onun konu ma, yazma,
okuma, anlama yeteneklerini çok iyi geli tirmi olması gerekir. Çünkü bilgi ak
tarımını kolayla tırarak ö renmeyi çabukla tırmanın ba ka yolu yoktur. Bunu
da ancak ana dilini temel alan bir e itim verebilir ( im ek, 1983) Ça da toplum
gittikçe karma ıkla an ya amın içinde, sorunlarını tek ba ına çözebilen, bilinçli
bireyler ister. Böyle bireylerde ba ımsız dü ünme, do ru anlama, nesnel dav
ranma, iyi anlatma gibi yetenekler olmalıdır. Böyle yeteneklerde anadiline ba lı
olarak geli ti inden, bireyin, öncelikle anadilinin kendisine sundu u engin ifa
de olanaklarını kavraması gerekir ( can, 2007). Dilin temel becerilerinin (oku
ma, yazma, konu ma, dinleme, görsel okuma, görsel sunu) kazanılması bireyi
farklı yönlerden etkilemektedir. Dil yetene i geli mi bir birey, insanlarla ileti
imini kolay bir ekilde sa layabilir, okudu unu anlayabilir ve dü ündüklerini
iyi bir ekilde kar ısındakine anlatabilir. Ö rencilerin okuyup dinlediklerini
anlamalarını, dü ündüklerini söz ve yazı ile anlatabilmelerini kendine amaç
edinen Türkçe dersinde, temel araç olan ders kitaplarında yer alan metinler,
anlama ve anlatma çalı malarını yürüten ana malzemelerdir (Ba , 2003, s. 258).
Yazınsal türler Türkçe ö retiminde önemli bir yere sahiptir. Türler ö retilirken
temel dil becerilerinin birbirleriyle olan ba lantıları dikkate alınmalıdır. Metin
türleri Türkçe ö retimi için birer araçtır. Bu bakımdan türlerin nitelik ve içerik
özelliklerinin dil becerilerinin kazandırılmasında önemli bir yeri vardır (Solak
ve Yaylı, 2009, s. 246). 1 5. sınıflar Türkçe dersinin ço unlu unu olu turan me
tinler hikâye edici metin türündedir. Bu metin türü çe itli ö elerden olu mak
tadır. Hikâye edici metinlerin en önemli ö elerinden birisi ise ana fikirdir. Çün
kü ana fikir metnin iletmek istedi i mesajı içeren yapılardır.

Ana dü ünce ya da yaygın adıyla ana fikir, yazarın metinde ula mak iste
di i amacın en kısa ifadesidir. Ana dü ünceyi bir metinde anlatılanların bir
yargı olu turabilecek bir ekilde somut halde dile getirilmesi diye de tanımla
yabiliriz (Özkırımlı, 2007, s. 243). Ana dü üncenin tespiti, okuyucuya yol göste
rerek onun konuyu anlamasına yardımcı olur (Akta ve Gündüz, 2005, s. 38).
Ana fikir bulma, bir metni ya da paragrafı iyi anlamak, bilginin hatırlanmasını
kolayla tırmak, konu mayı ve okumayı iyi anlamak, yazma sırasında dü ünce
leri iyi düzenlemek, bir metnin iç ba lantılarını kolayla tırmak için gereklidir
(Güne , 2007, s. 290).
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Ana fikir bulma becerisi ise kolay elde edilen bir beceri de ildir. Pilten’ e
(2007, s. 20) göre ö rencilerin ana fikir bulma konusunda, bilgiyi pasif olarak
alan bireyler olma durumundan kurtulmaları ve ana fikir ifadesini do ru ve
tam olarak bulabilmeleri için “Üstbili ” stratejisiyle desteklenerek geli tirilecek
olan ana fikir bulma stratejisinin faydalı olaca ına dikkat çekmi tir. Hikâye ha
ritası yöntemi hikâyenin ö elerini kavranılması ve geli tirilmesinde alternatif
bir yöntem olarak ortaya çıkmı tır. Hikâye haritalama spesifik bir yapı kullana
rak ö rencilerin dikkatini hikâyelerin ilgili ö elerine toplar. Hikâye haritaları
öyküleyici metindeki (kurgu gibi) anahtar bilgiler için görseller sa lar (Bouli
neau, Fore , Hagan – Burke ve Burke, 2004, s. 106). Hikâye haritası, “grafiksel
anlamda bir harita gibi görünmese de zihinsel bir haritanın yaptı ı eyi yapar;
ö renene karma ık durumlarda yol gösteren bir dizi a ama sunar (Smith, 1990,
s. 178). Ö rencilerin temel hikâye yapılarını ve hikâye ö elerini görselle tirerek
hikâye geli tirmenin basamaklarını kavramada yardımcı olmaktadır. Böylece
hikâye haritalama kullanılarak ö rencilerin hikâyenin zamanı, olayları ve ba
rındırdı ı karakterlerin kendi içlerinde ili kili olduklarını far edebilirler (Li,
2007, s. 78).

Hikâye haritaları en önemli fikirleri göz önüne çıkaran görsel araçlardır ve
paragraf içerisindeki gerçekleri veya kavram ili kilerini yansıtarak ö rencilerin
hikâyelerle ilgili soru üretmesine yardımcı olur (Gardill ve Jitendra, 1999, s. 2).
Hikâye haritalama prosedürleri farklı yetenek ve akademik seviyedeki birçok
ki i tarafından kullanılmı , de i tirilmi , üzerinde çalı ılmı ve geli tirilmi tir
(Beck ve McKoevn, 1981). Hikâye haritaları okudu unu anlama becerisinin
geli tirilmesi için kullanılmı (Dimino, Taylor ve Gersten1995), hikâyedeki bil
gilerin kullanılması ve sıralanması için kullanılmı (Pearson, 1985) ve hikâye
bile enleri arasında ba lantılar kurulması amacıyla kullanılmı tır (akt; Bouli
neau ve di erleri, 2004, s. 106).

Bu çalı mada hikâye haritası yönteminin kullanılmasıyla ilkö retim Türkçe
ö retimi uygulamalarında kullanılan hikâye edici metinlerde ana fikir bulma
becerilerinin kazanılması ve geli tirilmesine yönelik farklı bir strateji sunması
beklenmektedir.
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Ara tırmanın Amacı

Bu çalı manın amacı, ilkö retim 5. sınıf ö rencilerinin hikâye edici metin
lerde, ana fikir bulma becerileri üzerinde Türkçe ö retimi uygulamalarında kul
lanılan hikâye haritası yönteminin etkilili ini sınamaktır.

Sınırlılıklar

1. Ara tırma ilkö retim okullarında birinci kademede ö renim gören 5. sı
nıf ö rencileri ile sınırlıdır.

2. Ara tırma 2011 2012 e itim ö retim yılında Düzce ili için okutulmaya
karar verilen Ada Yayıncılı a ait lkö retim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’ ndan,
Türkçe Ö retim Programı ve Kılavuzu’ nda yer alan bir hikâye edici metin ve
bir dergide yayımlanmı çe itli hikâyelerden olu an toplam 6 hikâye edici me
tinle sınırlıdır.

3. Ara tırma ana fikir bulma becerilerini geli tirici yöntemlerden hikâye ha
ritası yöntemiyle sınırlıdır.

Yöntem

Ara tırma Modeli

Bu ara tırma ilkö retim 5. sınıf ö rencilerinin hikâye edici metinlerde ana
fikir bulma becerileri üzerinde hikâye hartalarının etkisini inceleyen yarı de
neysel bir çalı madır. Çalı mada “Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Model”
temel alınmı tır. Türkçe dersi akademik ba arıları birbirine denk olan iki ube
den tesadüfî yolla biri deney grubu, di eri ise kontrol grubu olarak belirlenmi
tir. Her iki gruptan deney öncesi ve sonrası ölçümler elde edilmi tir.

Çalı ma Grubu

Ara tırma 2011 2012 e itim ö retim yılında Düzce ili Yı ılca lçesinde bu
lunan ve kırsal kesimden (köylerden) gelen ö rencilerin olu turdu u Anadolu
Kalkınma Vakfı Cumhuriyet lkö retim Okulu ve Aksaklar lkö retim Oku
lu’nda gerçekle tirilmi tir. Ara tırmada ön test uygulaması sırasında ö renci
sayısı, 26’sı deney 26’sı kontrol olmak üzere 52’dir. Ön test uygulamasından
sonra deney ve kontrol gruplarına nakil gelen ö renciler olmu ve ö renci sayı
sı bu a amadan sonra 28’i deney 27’si kontrol olmak üzere 55’tir.

Verilerin Toplanması

Ara tırmada ö rencilerin hikâye edici metinlerde ana fikir bulma becerile
rini ölçmek amacıyla Pilten (2007) tarafından geli tirilen“Okudu unu Anlama
ve Ana Fikir Bulma Ölçe i” kullanılmı tır. Ölçek uygulandıktan sonra sorulara
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verilen cevaplar ara tırmacı, sınıf ö retmeni ve Türkçe ö retmeni tarafından
de erlendirilmi ve üç de erlendirmecinin verdi i puanların aritmetik ortala
maları veri olarak girilmi tir. Puanlayıcılar arasındaki tutarlılık için de erlen
dirmeciler arası korelasyon hesaplaması yapılmı tır (Ön test uygulamasında
ara tırmacı ile Türkçe ö retmeni korelasyonu 1,000, ara tırmacı ile sınıf ö ret
meni korelasyonu 1,000; son test uygulamasında ara tırmacı ile Türkçe ö ret
meni korelasyonu 0,971 ve ara tırmacı ile sınıf ö retmeni korelasyonu 0,980
bulunmu tur).

Uygulama

Bu ara tırma 2011 2012 e itim ö retim yılı 1. döneminde Anadolu Kalkın
ma Vakfı Cumhuriyet lkö retim Okulu ve Aksaklar lkö retim Okulu 5 A ve
5 B ubelerindeki toplam 55 ö renci ile birlikte yürütülmü tür. Ara tırma 6 haf
talık bir sürede tamamlanmı tır. Her iki ubeye de ön test uygulaması yapıldık
tan sonra, belirlenen 6 hikâye edici metin deney grubunda hikâye haritası yön
temiyle, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle i lenmi tir.

Verilerin Analizi

Bu çalı mada elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak ana
liz edilmi tir. statistiksel analizde ba ımsız gruplar için t testi (independent
simple t test) kullanılmı tır.

Bulgular ve Yorum

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ana Fikir Bulma Ön Test Puanları
na li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

28 0,7143 2,62265

51 1,075 0,288
Kontrol
Grubu

24 1,4583 2,32153

Yapılan analiz sonucunda deney ve kontrol grupları arasında ana fikri
bulma puanları yönünden manidar bir fark yoktur (t=1,075 ve p>0.05). Bu bulgu
deney ve kontrol gruplarının ara tırmaya ba lamadan önce ana fikri bulma be
cerileri açısından birbirlerine denk olduklarını göstermektedir.

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Ana Fikir Bulma Son Test Puanları
na li kin t Testi Sonuçları
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N S Sd t p

Deney
Grubu

27 6,4148 4,40478

51 3,698 0,001
Kontrol
Grubu

26 2,1154 4,04304

Yapılan analiz sonucunda deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel
olarak manidar bir fark oldu u görülmü tür (t=3,698 ve p<0.05). Grupların ana
fikir bulmaya ili kin ortalama puanlarına bakıldı ı zaman bu farkın deney gru
bu lehine oldu u görülmektedir ( deney= 6,4148 ve kontrol=2,1154). Bu
bulgulara göre hikâye haritası yönteminin, hikâye edici metinlerde ana fikir
bulma becerileri üzerinde geleneksel yönteme göre daha etkili oldu u söylene
bilir.

Tablo 3. Deney Grubundaki Ö rencilerin Ana Fikir Bulma Ön Test ve Son
Test Puanlarının Kar ıla tırılması

N S Sd t p

Deney
Grubu

28 0,7143 2,62265

53 6,005 0,000
Kontrol
Grubu

27 6,4148 4,44721

Tablo 3’te görüldü ü üzere deney grubu ö rencilerinin ön test ve son test
puanları arasında manidar bir farklılı ın oldu u görülmektedir (t=6,005 ve
p<0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin hikâye edici metinlerde
ana fikir bulma becerisi üzerinde geleneksel yönteme göre daha etkili oldu u
söylenebilir.

Tablo 4. Kontrol Grubu Ö rencilerinin Ana Fikir Bulma Ön Test ve Son
Test Puanlarının Kar ıla tırılması

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 1,4583 1,97924

51 1,368 0,177
Kontrol
Grubu

26 2,1154 4,04304
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Tablo 4’ te görüldü ü üzere kontrol grubu ö rencilerinin hikâye edici me
tinlerde ana fikir bulma becerileri açısından ön test ve son test puanları arasın
da manidar bir fark yoktur (t=1,368 ve p>0.05). Bu bulguya göre kontrol grubu
na uygulanan geleneksel yöntemin hikâye edici metinlerde ana fikir bulma be
cerileri üzerinde önemli derecede etkili olmadı ı söylenebilir.

Tablo 5. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyenin Geçti i Yeri Belirlemeye
Etkisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 8,8889 3,20256

51 2,701 0,009
Kontrol
Grubu

26 5,7692 5,03831

Tablo 5’e bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyenin
geçti i yeri belirleyebilme becerileri açısından manidar bir fark oldu u görül
mektedir (t=2,701 ve p<0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin
hikâye hikâyenin geçti i yeri belirleme becerileri üzerinde geleneksel yönteme
göre daha etkili oldu u söylenebilir.

Tablo 6. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyenin Zamanını Belirlemeye Et
kisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 6,6667 4,80384

51 2,747 0,008
Kontrol
Grubu

26 3,0769 4,70679

Tablo 6’ya bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyenin
zamanını belirleyebilme becerileri açısından manidar bir fark oldu u görülmek
tedir (t=2,747 ve p<0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin hikâyenin
zamanını belirleme becerileri üzerinde geleneksel yönteme göre daha etkili ol
du u söylenebilir.
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Tablo 7. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Ana Karakteri Belirleme
ye Etkisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 8,5185 3,62014

51 5,187 0,000
Kontrol
Grubu

26 2,6923 4,52344

Tablo 7’ye bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
ana karakteri belirleyebilme becerileri açısından manidar bir fark oldu u gö
rülmektedir (t=5,187 ve p<0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin
hikâyedeki ana karakteri belirleyebilme becerileri üzerinde geleneksel yönteme
göre daha etkili oldu u söylenebilir.

Tablo 8. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Yardımcı Karakterleri Be
lirlemeye Etkisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 5,0000 3,10087

51 0,107 0,929
Kontrol
Grubu

26 5,1923 10,72201

Tablo 8’e bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
yardımcı karakterleri belirleyebilme becerileri açısından manidar bir fark olma
dı ı görülmektedir (t=0,107 ve p>0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönte
minin hikâyedeki yardımcı karakterleri belirleyebilme becerileri üzerinde gele
neksel yönteme göre daha fazla etkili olmadı ı söylenebilir.

Tablo 9. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Problemi Belirlemeye Et
kisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 2,9630 4,65322

51 1,634 0,108
Kontrol
Grubu

26 1,1538 4,25813
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Tablo 9’a bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
problemi belirleyebilme becerileri açısından manidar bir fark olmadı ı görül
mektedir (t=1,634 ve p>0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin
hikâyedeki problemi belirleyebilme becerileri üzerinde geleneksel yönteme gö
re daha fazla etkili olmadı ı söylenebilir.

Tablo 10. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Kahramanların Problem
Durumu çin Ürettikleri Çözüm Önerilerini Belirlemeye Etkisine li kin t Testi
Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 2,9630 4,65322

51 0,869 0,389
Kontrol
Grubu

26 1,9231 4,01918

Tablo 10’a bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
kahramanların problem durumu için ürettikleri çözüm önerilerini belirleyebil
me becerileri açısından manidar bir fark olmadı ı görülmektedir (t=0,869 ve
p>0.05). Bu bulguya göre hikâye haritası yönteminin hikâyedeki kahramanların
problem durumu için ürettikleri çözüm önerilerini belirleyebilme becerileri
üzerinde geleneksel yönteme göre daha fazla etkili olmadı ı söylenebilir.

Tablo 11. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Kahramanların Sonuca
Vermi Oldukları Tepkiyi Belirlemeye Etkisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 3,7037 4,92103 51 1,809 0,076

Kontrol
Grubu

26 1,5385 3,67946

Tablo 11’e bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
kahramanların sonuca vermi oldukları tepkiyi belirleyebilme becerileri açısın
dan manidar bir fark olmadı ı görülmektedir (t= ,809 ve p>0.05). Bu bulguya
göre hikâye haritası yönteminin hikâyedeki kahramanların sonuca vermi ol
dukları tepkiyi belirleyebilme becerileri üzerinde geleneksel yönteme göre daha
fazla etkili olmadı ı söylenebilir.



TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S  • 185

Tablo 12. Hikâye Haritası Yönteminin Hikâyedeki Anlatıcının Sonuca
Vermi Oldukları Tepkiyi Belirlemeye Etkisine li kin t Testi Sonuçları

N S Sd t p

Deney
Grubu

27 1,8519 3,95847 51 2,385 0,021

Kontrol
Grubu

26 0,0000 0,00000

Tablo 12’ye bakıldı ı zaman deney ve kontrol grupları arasında hikâyedeki
anlatıcının sonuca vermi oldu u tepkiyi belirleyebilme becerileri açısından
manidar bir fark oldu u görülmektedir (t= ,385 ve p<0.05). Bu bulguya göre
hikâye haritası yönteminin hikâyedeki anlatıcının sonuca vermi oldukları tep
kiyi belirleyebilme becerileri üzerinde geleneksel yönteme göre daha fazla etkili
oldu u söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalı mada hikâye haritası yönteminin hikâye edici metinlerde özetleme
ve ana fikir bulma becerileri üzerine etkisi 5. sınıf seviyesinde ara tırılmı ve
hikâye haritası yönteminin 5. sınıf seviyesinde ana fikir bulma becerileri üze
rinde etkili oldu u görülmü tür. Ara tırmadan elde edilen bu bulgu literatürde
yer alan ilgili ara tırmalarla örtü mektedir (Akça, 2002; Bozkurt, 2005, Bouli
neau ve di erleri, 2004; Gardill ve Jitendra, 1999; Idol, 1987; Idol ve Croll, 1987;
Güldeno lu, 2008; Tok ve Kaya, 2007). Hikâye haritası yönteminin ara tırmanın
alt problemlerine göre elde edilen bulguları ise öyledir: Hikâye haritası yön
teminin hikâyenin geçti i yeri, hikâyenin zamanını, hikâyedeki ana karakteri,
hikâyedeki anlatıcının sonuca vermi oldu u tepkiyi belirleyebilme üzerinde
olumlu bir etkisinin oldu u belirlenmi tir. Deney grubu ö rencilerinin hikâye
edici metinlerde ana fikir bulma becerileri açısından ön test ve son test puanları
arasında manidar bir fark bulunmu tur. Hikâyedeki yardımcı karakterleri,
hikâyedeki problemi, kahramanların problem durumu için ürettikleri çözüm
önerilerini, kahramanların sonuca vermi oldukları tepkiyi belirleyebilme dü
zeyi açısından hikâye haritası yöntemi ile geleneksel yöntem arasında manidar
bir farkın olmadı ı belirlenmi tir. Ayrıca kontrol grubu ö rencilerinin hikâye
edici metinlerde ana fikir bulma becerileri açısından ön test ve son test puanları
arasında manidar bir fark bulunmamı tır.
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Öneriler

Ara tırma sonucu elde edilen bulgular hikâye haritası yönteminin hikâye
edici metinlerin i lenmesinde, hikâyenin yapısı ve ö elerinin kavranmasında
önemli derecede etkisinin oldu unu göstermektedir. Türkçe ö retiminde
hikâye edici metinlerin i lenmesinde hikâye haritası yönteminin kullanılması
faydalı olacaktır. Türkçe ö retiminde okudu unu anlama çalı malarına a ırlık
verilmesi ve de i ik görsel organizasyonların (kavram haritası, zihin haritası)
kullanılması önerilebilir. Hikâye haritası yönteminin farklı derslerde (sosyal
bilgiler, tarih vb.) kullanılması, bu yöntemin farklı sınıf seviyelerinde ve farklı
sınıflarda yaratıcı yazma becerisi üzerine etkisinin ara tırılması ve hikâye hari
tası yönteminin hikâye edici metinlerde farklı de i kenler üzerindeki etkisinin
ara tırılması ara tırmacılara yönelik çalı ma konusu olabilir. ©



TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S  • 187

KAYNAKLAR 

AKTA , ., GÜNDÜZ, O. (2005), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akça  Yayınları, Ankara. 

BA , B. (2003), “Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Üzerine Bir nce-
leme”,     Türklük Bilimi Ara tırmaları, 257-265.    

BECK, I., L., MC KOEWN, G. M. (1981), “Developing Questions That Promote Compre-
hension: The Story-map”, Language Arts, 58, 913-918. 

BOUL NEAU, T., FORE, C. HAGAN-BURKE, S., BURKE, M. D. (2004), “Use Of Story 
Mapping To Increase The Story-Grammer Text Comperehension Of Elemantary 
Students With Learning Disabilities”, Learning Disability Quarterly, Volume 27, 
105-121.

GARD LL, M. C., J TENDRA, A. G. (1999), “Advence Story Map Instruction: Effects on 
the Reading Comprehension of Students with Learning Disabilities”, The Journal Of 
Special Education,  33(1), 2-17. 

GÜNE , F. (2007), Türkçe Ö retimi ve Zihinsel Yapılandırma, Nobel Yayın Da ıtım, 
Ankara.

CAN, A. (2007), “Dil ve Ana Dil Olarak Türkçe Üzerine”, Erciyes Dergisi,  5-6. 

L , D. (2007), “Story Mapping and Its Effects on the Writing Fluency and Word Diversity 
of Students With Learning Disabilities”, 77-93. 

P LTEN, G. (2007), Ana Fikir Bulma Stratejisi Ö retiminin Ana Fikir Bulma Ve Okudu-
unu Anlamaya Etkisi, Yayımlanmı  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi E itim Bilim-

leri Enstitüsü, Ankara. 

SM TH, C. B. (1990), “Story Map: Setting, Plot, Mood, Theme”, The Reading Teacher, 
44(2), 178-179. 

SOLAK, M., YAYLI, D. (2009), “ lkö retim kinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Tür-
ler Açısından ncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi, 2/9, 444-453. 

M EK, R. (1983), “Ça da  E itimde Ana Dilinin Yeri”, Türk Dili Dergisi Dil Ö retimi
Özel Sayısı, Sayı. 379-380, 36-39. 

ÖZKIRIMLI, A. (2007), Türk Dili Dil ve Anlatım, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
stanbul.


