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ÖZET
Ö rencilerin bili sel, duyu sal ve psiko motor becerilerinin geli iminde oyunun önemli bir
yeri vardır. E itimde konuların e itici ve e lendirici oyunlarla desteklenerek i lenmesi,
hedeflere daha kolay ula ılmasını, etkili ve kalıcı ö renmelerin gerçekle mesini sa layabilir.
Aynı zamanda oyunlar, ö rencilerin ba kalarının görü lerine saygı duyma, sevgi ve ho görü
gösterme ve empati kurma gibi duyu sal becerilerinin geli imine de katkıda bulunabilir.

Ö renciler, oyun oynarken kas ve duyu organlarının koordinasyonlu bir ekilde çalı masını
gerektiren aktivitelerde de bulunurlar. Bu da onların psiko motor becerilerinin geli imine yar

dımcı olabilir.
Ara tırmanın amacı Dîvânu Lugati t Türk’te yer alan ve geçmi te Türk çocuklarının oynadı ı
“Mün üz Mün üz” oyununu günümüz sosyal bilgiler dersi konularına uyarlamaktır. Bu
amaç do rultusunda, ö retimde oyunun önemi ve Dîvânu Lugati t Türk’te yer alan“Mün üz
Mün üz” oyunu hakkında kısa bir bilgi sunulduktan sonra bu oyunun sosyal bilgiler ö reti
minde nasıl kullanılabilece ine ili kin örnek uygulamalara, sonuç ve önerilere yer verilmi tir.
Ara tırmada yer verilen “Mün üz Mün üz” oyunu, Dîvânu Lugati t Türk’teki mevcut bilgi
ler çerçevesinde özgün hali dikkate alınarak uyarlanmı tır. Çalı ma, tarama modelinde nitel
bir ara tırma olup veriler, kaynak taraması ve doküman incelemesi ile toplanmı tır.
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•
ABSTRACT

Games have an important place in cognitive, affective and psychmotor development of child
ren. In terms of education, using enjoyable games as a supporter, makes subject more attractive
and it becomes easy to reach goals and learning becomes more permanent. Concurrently,
games may contribute to childrens affective skills like respecting to others, showing sympathy
and tolerance. While playing games children may do some activities that reguires muscular

coordination. And this also helps their development of psychmotor skills .
The aim of this study is to adapt an old Turkish game called Müngüz Müngüz that takes place
in ‘’ Dîvânu Lugati’t Turk’’ into subjects of social sciences. In accordance with this purpose,
after making a short brief about the place of games in education and game called Müngüz

Müngüz, sample practises, results and suggestions mentioned. Game called Müngüz Müngüz
adapted by paying regard to the original form of with the available information in ‘Dîvânu
Lugati’t Turk’. Study has a qualitative feature and data collected by literarure review and

analysing document.
•
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1.G R

Ka garlı Mahmud’un kim oldu una dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte
bazı kaynaklarda Ka garlı Mahmud’un Hakanlı Türklerine mensup bir bey ol
du u ifade edilmi tir. Hakanlı sülalesine mensup bu bilgin Türk beyi, dünyada
ilk sözlü kültür bilimcisi, dünya medeniyet tarihinin ilk modern folkloristlerin
den bir kültür bilim adamı ve alan ara tırmacısıdır (Yıldırım 2008:107 109).

Günümüze ula mı tek eseri olan Dîvânu Lügati’t Türk, bunun kanıtıdır.
Yalnızca sözlük olmayan bu de erli eser, Türk kavimlerinin diline, edebiyatına,
ekonomik, sosyal, tıp, askeri terimler vb. her alana ili kin oldukça önemli bilgi
ler vermesi yanında, o devir Türk lehçe, ive ve a ızlarına dair aydınlatıcı bilgi
ler vermesi bakımından da önemlidir (Eraslan 2008:83). Bu de erli eseri, yalnız
ca Türk dili açısından ele almak çok büyük bir eksiklik olacaktır. Çünkü eser,
sadece bir sözlük de il, Türk kültürü, tarihi ve co rafyasının temel kaynakla
rından biri olarak de erlendirilmelidir. Yazar, eserine ehirlerini, çöllerini do
la tı ı Türk illerini tanıtarak ve bu illeri gösterir bir haritayı da eserin ilk kısmı
na ekleyerek ba lamı tır. Gezdi i bu Türk illerindeki sosyal hayat, gelenek,
inançlar, gündelik ya am vb. konularla ilgili verilen bilgiler ara tırmamıza ko
nu olan “çocuk oyunları” na ili kin bilgileri elde etmemizi sa lamı tır (Bulduk
2008:177).

Ka garlı Mahmud, eserinde, Türklerin yeryüzüne yayılıp her yerde hü
kümran olduklarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, herkesin Türk dilini ve me
deniyetini ö renmesi gerekti ine inanmaktadır (Yıldırım 2008:112). Devrin
hâkim kültürü olan Arapça kar ısında Türkçe ve Türk kültürünü koruma gay
reti, Türkçeyi Araplara ö retmenin yanında Türkçenin gücünü ve üstünlü ünü
ispatlamayı da amaçlamaktadır. Aksi takdirde Türk illerinin tamamını dola
maz, Türk boyları arasındaki telaffuz farklarını Araplara ö retmeye kalkmazdı.
Yaptı ı çalı ma bu nitelikleriyle Türklük ve Türkçe bilincini zirveye ta ımı tır
(Yaman 2008:593 594).

7500’den fazla kelimenin açıklandı ı bu eserde örneklerden kurala ula ma
yani tümevarım tekni i kullanılmı tır. Ka garlı’nın Ka gar’da mı yoksa Ba
dad’ta mı yazdı ı tam olarak bilinmeyen bu eseri 1077’de Abbasi halifesi Ebu’l
Kasım Abdullah b. Muhammed el Muktedi Biemrillah’a sunulmu tur (Koç
2008:441 449; Yaman 2008:594). Günümüze ula an tek el yazma nüshası ise 1914
yılında stanbul’da bulunmu tur. Türk kültürünün en eski ve kıymetli kaynak
larından olan bu eserin birçok yönden incelenmesi hem Türk kültürü ve edebi
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yatı için hem de e itime bir katkı olarak büyük bir hizmet olacaktır. Dolayısıyla
yapılan bu çalı ma da bu hizmet çerçevesinde de erlendirilebilir.

1.1.Ara tırmanın amacı

Ara tırmanın amacı, Dîvânu Lugati t Türk’te yer alan ve geçmi te Türk ço
cuklarının oynadı ı “Mün üz Mün üz” oyununu günümüz sosyal bilgiler der
si konularına uyarlamaktır.

1.2.Ara tırmanın önemi

Yapılan ara tırmalar (Akandere 2004:14 16; Altunay 2004:96 97; Dinçer
2008:6; Özgenç 2007:97; Poyraz 2011:38 43;), oyunun ö renme ö retme ortamla
rında etkili bir ekilde kullanılmasının ö rencilerin bili sel, duyu sal, psiko
motor, sosyal ve dil becerilerinin geli imine katkılar sa ladı ını göstermi tir.

Çocuk, büyümeye ba ladı ı andan itibaren oyunla iç içedir ve hayatında
elde etti i birçok deneyim, oyun sayesindedir. O, ya amında ö rendiklerini,
oyunla peki tirir ve içselle tirir. Dolayısıyla oyunun, çocu un e itimi, geli imi
ve psikolojisiyle ili kisini inceleyen, onun geli imine farklı yönlerden olumlu
katkılar sa layan tüm ara tırmalar önemlidir (Ba cı 2011:495 496). Bu ba lamda
Dîvânu Lugati t Türk’te yer alan “Mün üz Mün üz” oyununu günümüz e itim
durumlarında kullanılabilecek yapıya uyarlamanın alana, e itimci ve ö rencile
re önemli faydaları olabilece i dü üncesi ara tırmanın zihinsel temelini olu
turmu tur.

2. YÖNTEM

Bu çalı ma, tarama modelinde nitel bir ara tırma olup, veriler kaynak ta
raması ve doküman incelemesi ile toplanmı tır. Veri toplama kayna ı olarak
Atalay (1992)’ın tercümesi ba ta olmak üzere Dîvânu Lugati t Türk ile ilgili ya
pılan di er çalı malara ba vurulmu tur.

Ara tırmada yer verilen “Mün üz Mün üz” oyunu, Dîvânu Lugati t
Türk’teki mevcut bilgiler çerçevesinde özgün hali dikkate alınarak uyarlanmı
tır. Bu oyun seçilirken ö rencilerin ya ları, geli im özellikleri, sosyal bilgiler
dersi müfredatında yer alan bazı konulara uygunlu u ve kolay uyarlanabilir
özellikte olması gibi faktörler dikkate alınmı tır.

3. OYUNUN E T MDEK YER VE ÖNEM

“E itim çok ciddi bir i tir. Ancak bu ciddiyeti, ö renme ö retme sürecinin asık su
ratlı, can sıkıcı ve a ırı disiplinli bir ekilde yürütülmesini gerektirmez. Çocuk ö renir
ken, e lenmeli ve ö renme i inden zevk almalıdır” (Erden y.y:138).
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nsanın hayatında büyük bir yer tutan oyun un ne oldu u konusunda he
nüz kesin bir sonuca, herkesin kabul etti i ortak bir tanıma varılamamı tır (Er
gün 1980:102).

Oyunun ne oldu u ve tanımı konusunda eskiden beri de i ik görü ler ileri
sürülmü tür. “Piaget’e göre oyun, bir uyumdur. Gross’a göre (1896), oyun bir pratik
tir. Caillois ‘ e göre (1958) oyun, serbestçe kabul edilmi , fakat ba layıcı olan kurallara
göre belli bir alan ve zaman süreci içinde sürdürülen gerilim ve e lence duygularını
içeren, gerçek hayattan farklı oldu u bilinci ile yapılan gönüllü bir hareket ya da faali
yettir. Montaigne (1533–1592) oyunu çocukların en gerçek u ra ıları olarak tanımla
mı tır. Montessori (1870–1952) de oyunu çocu un i i olarak nitelendirmi tir. Lazarus
ise oyunu, kendili inden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivite”
olarak tanımlamı tır ( MEGEP 2009:3 4).

Birçok dü ünürün zihin dünyasında farklı kar ılıklar bulan oyun, uluslara
rası sözle melerde de çocu un temel haklarından biri olarak kabul edilmi tir.
Türkiye’nin de altına imza attı ı ve Anayasa ile yasal güvence altına aldı ı “Ço
cuk Hakları Evrensel Sözle mesi” çocuklara verilen oyun hakkının somut bir
belgesidir.

Bu hak , “Çocuk Hakları Evrensel Sözle mesi’nin” 31.Maddesi 1. bendinde
“Taraf Devletler çocu un dinlenme, bo zaman de erlendirme, oynama ve ya ına uy
gun e lence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal ya ama serbestçe katılma
hakkını tanırlar.” eklinde ifade edilmi tir (Do an 2007:309).

Oyun, çocukların temel bir hakkı oldu u gibi çocuk e itiminde de önemli
bir yere sahiptir. Bu ba lamda Kabapınar’a göre (2009), oyunun ö renci katılımı
ve ilgisini canlı tutmada son derece etkili oldu unu, ö rencilerin motivasyonu
nu artırdı ını, sınıftaki sosyal ili kilerin geli imine katkıda bulundu unu, ö
rencilerin dikkat sürelerinin uzamasına katkıda bulundu unu, özgüveni artır
dı ını, ba arma duygusunu güçlendirdi ini ifade etmektedir (175).

Aynı zamanda oyunlar, çocukların meraklarını giderme ve içinde ya adık
ları dünyayı ke fetmelerinin en önemli araçlarıdır. Saban (2000)’ın ifade etti i
gibi “kaleleri in a eden ve kendilerini kral ve kraliçe olarak hayal eden çocuklar, örne
in, toplumdaki sosyal yapıları içselle tirmekte, çe itli tarihsel olayları veya hareketleri
oyunlarına yansıtmakta ve bazı efsanevi konuları canlandırmaktadırlar. Dolayısıyla
oyun, çocukların duygusal çatı maları çözmelerine, dünya hakkında çe itli hipotezler
geli tirip onları test etmelerine, toplumdaki çe itli sosyal rolleri ve statüleri ke fetmele
rine ve akranları ile iyi ili kiler kurmaya yarayacak sosyal becerileri geli tirmelerine
yardımcı olmaktadır” (71).



194 • TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S

Oyunun ö renme ö retme ortamlarında kullanılması sonucunda önemli
bir takım kazanımlar elde edilebilece ine ve ö rencilerin geli imlerine olumlu
yönde katkılar sa layabilece ine ili kin bulgulara a a ıda yer verilmi tir.

3.1. Oyunun Çocu un Geli imine Olan Etkileri

3.1.1. Çocu un Fiziksel ve Psikomotor Geli imine Olan Etkileri

Oyun, çocukların bedensel geli iminde büyük rol oynamaktadır. Oyun sı
rasında onların bütün bedeni hareket eder ve bu hareketler sayesinde çocukla
rın büyük ve küçük kasları geli im gösterir. Ayrıca açık ve güne li havada oy
nanan oyunlar bol oksijen almalarını sa lar. Bu da çocukların kan dola ımları
nın hızlanmasına, uykularının düzenli olmasına ve i tahlarının açılmasına yar
dımcı olur (Ba cı 2011:488).

“Oyun, ba lıca psikomotor yetenekler olan güç, hız, dikkat, e gü
düm(koordinasyon) ve esnekli in geli mesi için uygun bir ortamdır. Oyun yoluyla bü
yük ve küçük kaslar geli ti i için çocuklar hareketlerini kontrol altına almayı ö renirler.
Oyunda hareketlerin ardı ardına sıralanması ve tekrarı, dikkati geli tirdi i gibi vücut
performansını da artırır. Kaslar, tekrarlanan hareketleri ezberler. Bu da günlük hayatta
çocu un hareketlerine serilik ve çeviklik katar”( MEGEP 2009:8 9; Poyraz 2011:43
44).

3.1.2. Çocu un Duyu sal ve Sosyal Geli imine Olan Etkileri

Oyunun çocu un bedensel geli iminde oldu u kadar ruhsal ve sosyal geli
iminde de büyük rolü bulunmaktadır. “Emile, önce duyu organlarının e itilmesi
gerekti ini belirtiyor ve bunun da oyunla olaca ını” (Akt. Ergün, Oyun Ve Oyuncak
Üzerine I Milli E itim 1980:102) ifade ediyor.

Çocuk, oyun oynarken sevinç, mutluluk, acı, üzüntü ve güven duyma gibi
duyguları ö renir. Bu duygusal geli im ile çocuk, çevresinde bulunan di er
ki ilerin de duygularını anlar. Çocuk, oynadı ı oyunlar vasıtası ile benmerkez
cilikten ayrılır, kendini tanımaya ba lar ve bu sayede kendine güveni artar
(Ünal 2004:99; Akandere 2009:3; MEGEP 2009:9).

Fröbel de, “çocuk oyunlarını insan hayatının çekirde i olarak görmekte, insanla
rın derinlerde olan en iyi yeteneklerinin oyun yolu ile kendini gösterdi ini” (Akt. Er
gün 1980:103) iddia etmektedir. “Çocuk; do ru yanlı , haklı haksız, gibi uyulması
gerekli birçok toplumsal ve ahlaki kavramları oyun sırasında ö renir ve benimser”
(MEGEP 2009:9). Bütün bunların sonucunda da çocuk kendini kontrol etmeyi
ö renir.
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Çocuk, çevresindeki nesnelerle oynarken, o nesnelerin i levlerini ö renir ve
birkaç tekrardan sonra o i levleri yerine getirebilme yetene ini kazanır. Daha
sonra çocuk oynadı ı oyunlara kurallar koymaya ba lar ve bu kurallara uyma
ya çalı ır. Koyulan bu kurallar ve kurallara uyma çabası onu sosyal bir birey
olmaya hazırlar (Egemen, Yılmaz ve pek 2004:40; Poyraz, 2011:41) “Oyun ve
onun aracı oyuncak, çocu un ki ilik ve yeteneklerini geli tirmesine fırsat yaratarak onu
eri kin dünyasına hazırlar” (Egemen, vd. 2004:39).

Oyun aracılı ıyla sosyal ya amdaki rol da ılımı yapılmakta ve roller yerine
getirilirken bir anlamda sosyal ya amın provası yapılmaktadır (Kabapınar
2009:175).

Çocuk, oyunla kendisini ifade eder, kurallara uymasını ve çevresindeki ki
ilerle ili ki kurmasını ö renir. lkö retim ça ındaki ö renciler grup oyunların
dan ve yarı malardan ho lanırlar. Tüm bu özelliklerinden dolayı oyun, e itim
ortamında etkili bir biçimde kullanılabilir (Erden y.y:146)

3.1.3. Çocu un Bili sel ve Dil Geli imine Olan Etkileri

Oyunlar, sadece ev ile veya oyun bahçesiyle sınırlandırılmı bir etkinlik de
ildir. Ö retmenler, ö renme ö retme durumlarında e itsel özelli i olan oyun

lara yer vermelidir. Çünkü oyun etkinlikleriyle zenginle tirilmi ders, zevkli,
kolay ö renilebilir ve hatırlanabilir hale gelir (Ba cı 2011:487).

Çocuklar oyun oynarken sürekli etkile im halindedirler. Bu etkile imler yo
luyla onlar çevrelerini, insanları tanırlar ve sürekli yeni eyler ö renme fırsatını
yakalarlar. Ö renilen her yeni bir ey, çocuklarda merak duygusu, mantık yü
rütme ve yargılama gibi becerilerin geli mesine yardımcı olur. Geli en bu bece
riler yardımıyla çocuklar oyun içerisinde ortaya çıkan problemleri fark etmeyi
ve bu problemlerin çözüm yollarını bulmayı ö renirler (Seyrek, Sun y.y:47 60;
Poyraz 2011:38).

Ayrıca oyun, “nesneleri tanıyıp, isimlendirmeyi, onların i levlerini, dü ünme, al
gılama, sıralama, sınıflama, analiz ve sentez yapma, de erlendirme, problem çözme gibi
zihinsel süreçlerin i leyi inin hızlanmasını; a ırlık, renk, ekil, boyut, hacim, zaman,
mekân, so uk, sıcak gibi birçok kavramların kazanılmasını da sa lar”(MEGEP
2009:10).

Oyun içerisinde etkinliklere katılan çocuklar, arkada ları ile oyun kuralla
rının do ası gere i konu ma, tartı ma gibi bir takım faaliyetler içerisine girer
ler. Bu sayede kendilerini ifade etme, dü üncelerini di er arkada ları ile pay
la ma gibi bir takım dil geli im becerilerini de kazanırlar ve mevcut olan beceri
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leri de geli tirme ansını yakalayabilirler (Poyraz 2011:38; Seyrek, Sun y.y:47
60).

3.2. Divanu Lugati t Türk’te yer alan “Mün üz Mün üz” oyununun sos
yal bilgiler konularına uyarlanması

3.2.1. Mün üz Mün üz oyunu

Divanu Lugati t Türk’te yer alan oyunlardan biri, “Mün üz Mün üz (Boy
nuz boynuz)” denilen oyundur. Atalay, bu oyunun oynanmasını öyle anlatır:
“Bu, bir çe it çocuk oyunudur. Irma ın kenarına diz çökerek otururlar. Bacaklarının
arasına akıcı ya kum doldururlar, sonra elleri ile kuma vururlar. Onlardan birisi (ebe)
“mün üz mün üz” der ve çocuklar “ne mün üz” diye sorarlar. Birisi (ebe) boynuzlu
hayvanları birer birer söyleme e ba lar. Çocuklarda bunu tekrar ederler. (Ebe) bu arada
deve ve e ek gibi boynuzsuz bir hayvanın da adını söyler. Çocuklardan birisi bu hayvanı
veya ba ka boynuzsuz bir hayvanın adını söylerse çaya atılır” (Atalay 1992:363 364).

Bu oyun, sosyal bilgiler dersinde çe itli konuların ö retiminde kullanılabi
lir. Bu konulardan biri Altun, Do an ve Uzun (2011) tarafından hazırlanan 6.
Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan “Uygarlıklar Be i i Anadolu”dur.
“Uygarlıklar Be i i Anadolu” isimli konunun programda yer alan kazanımı
“Anadolu ve Mezopotamya’da ya amı ilk uygarlıkların yerle me ve ekonomik faaliyet
leri ile sosyal yapılar arasındaki etkile imi fark eder.” (MEB 2006: 15) eklinde açık
lanmı tır. te “mün üz mün üz” oyunu ifade edilen bu kazanımın gerçekle ti
rilmesine yönelik olarak a a ıda ifade edildi i ekilde ö rencilere oynatılabilir.

A a ıdaki ders planı örne i hazırlanırken, Sönmez (1999) tarafından yapı
lan planlardan yararlanılmı tır.

HAZIRLIK

Konunun anlatımından bir hafta önce ö retmen;

1.Sınıfı heterojen gruplara ayırır.

2.Her bir gruptaki üyelerin “Uygarlıklar Be i i Anadolu” konusunu farklı
kaynaklardan birlikte çalı malarını ve rapor hazırlamalarını ister. (Raporların
daki bilgilerin kendilerine haftaya lazım olaca ını ve gruplar arası bir turnuva
düzenleyece ini söyler.)

3.Dersten önce ö rencilere sınıf düzenini etkinli e uygun bir ekilde hazır
lamalarını ve grupların belli bir düzen içerisinde oturmalarını belirtir.
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ÖRNEK DERS PLANI

A B Ç MSEL BÖLÜM

Ders: Sosyal Bilgiler

Sınıf: 6

Süre: 40’+40’

Ö renme Alanı: nsanlar, Yerler ve Çevreler

Ünite: Yeryüzünde Ya am

Konu: Uygarlıklar Be i i Anadolu

Kazanımlar: Anadolu ve Mezopotamya’da ya amı ilk uygarlıkların yer
le me ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkile imi fark
eder.

B G R BÖLÜMÜ

Dikkati Çekme: Ö retmen, medeniyetlere ait bir örnek olay, haber, resim,
video, anla ma metini vb. gibi ön organize ediciler ile ö rencilerin dikkatlerini
derse çeker ve sorular ile onların hazırbulunu luk düzeylerini tespit eder.

Örnek Olay

Ö retmen, “çocuklar, dün yazılı ve görsel medyada bugün i leyece imiz
konu ile ba lantılı bir haber vardı. Haber kaynaklarına göre, dün Hititlere ait
bir “kral mühür baskısı” yasal olmayan yollarla yurt dı ına çıkarılmı . Bu habe
ri okuyan ya da izleyen var mı? Haberi okudu unuzda ya da izledi inizde ne
ler hissettiniz?” gibi soruları ö rencilere yöneltir. Konu ile ilgili ö rencilerin
görü lerini alır. Daha sonra Anadolu’da geçmi medeniyetlere ait birçok eserin
bulundu unu, bunların insanlı ın ortak mirası oldu unu ifade eder. Dolayısı
ile bu mirasın korunmasına ve tarihi dokunun bozulmamasına herkesin özen
göstermesi gerekti ini” söyler. Ö rencilerin hazırbulunu luk düzeylerini tespit
etmek için konu ile ilgili önceden hazırlamı oldu u a a ıdaki soruları ö renci
lere yöneltir.

Tarihi eserlerin korunması için neler yapılabilir?

Ya adı ınız çevrede geçmi medeniyetlere ait eserler var mıdır? Bunlar
hakkında bilgi veriniz.

Birçok medeniyetin Anadolu’da kurulmu olması Anadolu’nun hangi
özelli i ile açıklanabilir?
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Güdüleme: Ö retmen, “çocuklar bugün, Uygarlıklar Be i i Anadolu, ko
nusunu i leyece iz. Sonraki yıllarda girece iniz sınavlarda bu konudan sorular
la kar ıla abilirsiniz. Bu yüzden dersimiz de yapaca ımız her aktiviteye katıl
maya, verilen görevleri yerine getirmeye ve anlatılanları dikkatli bir ekilde
dinlemeye özen gösteriniz” der.

Derse Geçi : Ö retmen, “çocuklar imdi sizlere medeniyetlerle ilgili bir
okuma parçası da ıtaca ım. Bu okuma parçasında, Anadolu’da kurulmu olan
medeniyetlere ait bilgi ve özellikler yer almaktadır. Okumanız için 15 dakika
süre verece im. Okuma parçasını dikkatli bir ekilde okuyunuz. Anlamadı ınız
yerlerde grup arkada larınızdan ve benden yardım isteyiniz. Okuma parçasını
bitirdikten sonra gruplar arasında bir turnuva düzenleyece iz. Turnuva sonun
da birinci olan grubu ödüllendirece iz” der.

C. GEL T RME BÖLÜMÜ

Ö retmen, önceden sınıf mevcudu kadar fotokopi yaptırdı ı “Medeniyetler
Pazarı” isimli okuma parçasını gruplardaki bütün ö rencilere da ıtır. Okuma
ları için 15 dakika süre verir. Bu zaman zarfında ö retmen sınıfta dola arak ih
tiyacı olan ö rencilere yardımcı olur.

Okuma Parçası:

Medeniyetler Pazarı

Fariba adındaki bir Hititli pazarda dola maktadır. Evinden getirdi i e yalar
biraz a ır gelmi tir. Ötede duran genci ça ırır.

Fariba: Hey, genç adam bana yardım eder misin? Sırtımdaki yük çok a ır.

Genç: Tabi amcacı ım hemen geliyorum.

Fariba: Ah so al, adın ne senin? (Genç adam Fariba’ya yakla ır)

Genç: Amir efendim. (E yalarından bir kısmını alır)

Amir: Senin adın nedir amcacı ım?

Fariba: Adım Fariba. Çok uzaktan, Hitit ülkesinden geliyorum.

Fariba: Sen nerelisin Amir, nereden geliyorsun? (Yürümeye ba larlar)

Amir: Ben Frigyalıyım Fariba amca.

Amir: Tanı tı ıma çok memnun oldum Fariba amca.
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Amir: Ben Hitit ülkesini duydum ama pek bilgim yok, bana ülkenizden
bahseder misin?

Fariba: Biz Anadolu’nun en büyük devletiyiz. Ba kentimiz Hattu a ’dır.
Bir kralımız vardır. Bu kralımız hem ba komutan, hem ba yargıç hem de ba
rahibimizdir. O olmadı ı zaman kraliçemiz Tavananna bize liderlik yapar. Asil
lerden olu an bir Panku meclisimiz var ve yeri geldi inde bu meclis kralımızın
yetkilerini de sınırlar.

Amir: Anladım Fariba amca peki inancınız nasıldır?

Fariba: Bizim tanrılarımız çoktur Amir. Tanrıça sayısı bilinmemekle birlik
te bize “bin tanrılı toplum” derler. Hatta tanrılarımızı resimli yazı dedi imiz
Hiyeroglif yazısı ile kabartma olarak çizmi izdir. Bir gün gelirsen sana on iki
tanrı kabartmasını gezdiririm. Kralımızla ilgili bilgileri, sava ları da Anal dedi
imiz günlüklere yazarız.

Amir: Anladım Fariba amca. Çok ilginç. Peki, geçiminizi nasıl sa lıyorsu
nuz?

Fariba: Bakır, altın ve gümü gibi madenleri i ler ve tarım ürünleri ile ta
kas ederek geçimizi sa larız.

Amir: htiyaç duydu un malları temin edebilmen için seni bizim pazara
götüreyim mi?

Fariba: Tamam. (Pazara gitmek için Fariba ve Amir yola koyulurlar ve ara
larındaki sohbet devam eder.)

Fariba: Ha bu arada çok görkemli bir ordumuz vardır. Mısır ile yaptı ımız
sava sonrasında tarihin ilk yazılı antla masını (Kade ) imzaladık.

Fariba: Eee Amir, bu ya lı adamı çok konu turdun. Konu ma sırası sende.

Amir: Haklısın Fariba amca. Sizi çok yordum. Bazı konulardaki merakımı
giderdi iniz için çok te ekkür ederim.

Amir: Biz ç Anadolu’da Sakarya nehri dolaylarında kurulmu bir uygarlı
ız. Ba kentimiz Yassıhöyük (Gordion)’dur. Midas adında efsanevi bir kralımız

vardır. Fariba amca komik olan ne biliyor musun? Diyorlar ki kralın dokundu
u her ey ya altın ya da e ek kulaklı oluyormu . Ben görmedim ama kralımız

da e ek kulaklıymı . (Fariba güler)

Fariba: Ay sen çok ya a evladım. Beni gülme krizine soktun.
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Amir: Gül tabi Fariba amca ben her duydu umda gülüyorum.

Fariba: Peki geçiminizi nasıl sa lıyorsunuz?

Amir: Tarım ve hayvancılık yapmaktayız. Aynı zamanda maden i çili in
de de çok geli mi iz. Ben maden i çisiyim. Bizde ta maden i çili i çok önemli
dir. Babam anlatırdı, biz Hitit ülkesinden gördük ö rendik diye. Seninle tanı
mak varmı nasibimizde. Kaya ve ta ı i lemek için madenden çe itli aletler ya
pıyoruz. Bronz tabakalar, kazanlar, fibula dedi imiz çengelli i neler yapıyoruz.

Fariba: Hımmm u yakandaki ey Fibula olsa gerek. lk gördü ümde dik
katimi çekmi ti.

Amir: Evet Fariba amca senin gözünden de hiçbir ey kaçmıyor.

Amir: Bütün bunların yanında dokumacılık da yaparız. Tapetes adını ver
di imiz halı ve kilimlerimiz çok ünlüdür.

Fariba: Bu arada inancınızı çok merak ediyorum.

Amir: nanç noktasında sizinle çok bir farkımız yoktur. Biz de sizin gibi
çok tanrılı dine inanıyoruz. Tanrılarımız arasında en bilineni Kibele’dir. Hatta
onun için da larda tapınaklar yaparız. Krallarımızı tepe görünümündeki kaya
mezarı adını verdi imiz Tümülüslere gömeriz.

Fariba ve Amir Pazar yerine ula ırlar. Amir babasının yanında birini görür,
de i toku yapmaktadırlar.

Amir: Nasılsın baba? ler nasıl gidiyor? Her ey yolunda mı?

Amirin Babası: Evet o lum her ey yolunda? Pazara getirdi im ürünleri
satıyorum.

(yanındaki ya lı adamı göstererek) sizi Hilda ile tanı tırayım. Urartu ülke
sinden gelmi .

Amir: Aaa öyle mi! Bak bu da Fariba amca, yolda tanı tık. Hitit ülkesinden
geliyor. Yolda sohbet ettik biraz (Hilda çok meraklı biridir hemen konu maya
katılır)

Hilda: Efendim tanı tı ımıza memnun oldum. Urartu ülkesinden geliyo
rum. Ba kentimiz olan Tu pa’da ya ıyorum.

Amir: Hilda amca bak bu da Fariba, Hitit ülkesinden geliyor.

Hilda: Merhaba Fariba bizi din konusunda etkileyen Hitit ülkesinden biri
siyle tanı mak bana büyük eref verir. Çünkü bizde çok tanrılı dinlere inanırız.
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Fariba: Peki geçiminizi nasıl sa lıyorsunuz?

Hilda: (Büyük bir heyecanla anlatmaya ba lar…) Biz tarımla u ra ıyoruz.
Arazilerimizi sulamak için çok geni kanallar in a ettik.

O sırada kendini be enmi bir tavırla yakla an bir yabancı görürler. Yaban
cı yakla ır ve konu maya katılır.

Beyler ben Lidya krallı ından geliyorum. Adım Lidas. stemeden konu
malarınıza kulak misafiri oldum. Anladı ım kadarıyla farklı uygarlıklardan
geliyorsunuz. Bizim ba kentimiz olan Sard’da artık de i toku yapılmıyor.

Amir bu duruma çok a ırmı tır. a kınlı ını gizleyemez ve hemen söze gi
rer.

Amir: Peki alı veri i nasıl yapıyorsunuz?

Lidas: Para denilen bir ey icat ettik. Alı veri leri parayla yapıyoruz. Tica
reti geli tirmek için Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan “kral yolunu” yap
tık…

Ö renciler okuma parçasını bitirdikten sonra ö retmen, onlara turnuva
nın nasıl yapılaca ı hakkında bilgi verir.

“Çocuklar, elimde medeniyetler ile ilgili hazırlamı oldu um bilgi kartları
var. Sıra ile her gruptan bir ö renciyi tahtaya ça ıraca ım. Tahtaya gelen ö
renci bu kartlardan bir tanesini ans yoluyla seçecek. Seçmi oldu u kartın bir
yüzünde i lemi oldu umuz medeniyetlerden birinin ismi, di er yüzünde de o
medeniyete ili kin bilgi ve özellikler yer almaktadır. Ancak bazı bilgi ve özellik
ler o medeniyete ait de ildir. Ben medeniyet medeniyet eklinde bir ifade kul
lanaca ım. Tahtaya gelen ö rencide hangi medeniyet? diye soracak. Ben de
kartın bir yüzünde yazılı olan medeniyetin ismini okuyaca ım. Sonra kartın
di er yüzünde bulunan bilgi ve özellikleri sırası ile söyleyece im. Tahtaya ge
len ö renci de tekrar edecektir. Burada asıl amaç, sizin seçti iniz medeniyete ait
bilgi ve özellikleri ayırt etmenizdir. Dolayısı ile seçti iniz medeniyete ait olma
yan, bilgi ve özellikleri ben söylerken siz tekrar etmemelisiniz. E er karttaki
medeniyete ait olmayan bilgi ve özelli i söyler iseniz turnuva dı ında kalırsınız.
Hiç hata yapmadan turnuvayı tamamlayan ö renci, grubuna 10 puan kazandı
racaktır. Sonra bu süreç gruplarda olan di er ö rencilerle devam edecektir.
Gruplardaki bütün ö renciler turnuvada yarı tırılarak süreç tamamlanacak ve
birinci olan grup ödüllendirilecektir”.
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Ö retmen, önceden hazırlamı oldu u medeniyet kartları üzerinden tur
nuvayı ba latır.

Örnek Bilgi Kartı

Ö retmen:Medeniyet Medeniyet

Ö renci: Hangi medeniyet?

Ö retmen: Hititler

Ö retmen: Bo azköy (ö renci bu özelli in Hititlere ait oldu unu dü ünüyor ise
tekrar eder. Yoksa herhangi bir ey söylemez. Ö retmen di er bir özelli e seri bir
ekilde geçer.)

Ö retmen: Panku

Ö retmen: Yassıhöyük

Ö retmen: Kibele

Ö retmen: Kade Anla ması

Ö retmen: Anal

Ö retmen: Ziggurat

Ö retmen: Hammurabi

Ö retmen, turnuva sonunda birinci grubu ilan ederek ödüllendirir.

D. SONUÇ BÖLÜMÜ

Ö retmen, geçmi ten günümüze Anadolu topraklarının birçok farklı me
deniyete ev sahipli i yaptı ı, bu medeniyetlere ait izlerin bir kısmının günü
müze kadar ula tı ı, bu kültürel de erlerin insanlı ın ortak mirası oldu u ve
korunması gerekti i ile ilgili genel bilgiler vererek konuyu sonlandırır.

E. DE ERLEND RME BÖLÜMÜ

Ö retmen, bu bölümde do ru yanlı , bo luk doldurma, e le tirme, çoktan
seçmeli, açık ve kapalı uçlu gibi sorular ile de erlendirme yapar.

Örnek Sorular

Geçmi te ya ama ansınız olsa hangi medeniyete mensup bir vatanda
olmak isterdiniz? Neden?
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A a ıdaki cümlelerden do ru olana (D), yanlı olana (Y) koyunuz.

Hammurabi Babil uygarlı ının bir kralıdır. ( )

Yazıyı bulan uygarlık Hititlerdir. ( )

Parayı bulan uygarlık Lidyalılardır. ( )

Anal denilen yıllıklar Frigler tarafından olu turulmu tur. ( )

A a ıdaki cümleleri kutucuklardaki kavramlarla e le tiriniz.

•Ba kentleri Tu pa’dır.

•Ziggurat denilen tapınakları in a etmi lerdir.

•Parayı ilk bulan uygarlık

•Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

•Panku adı verilen meclisleri vardır.

A a ıdaki sorularda do ru olan seçene i i aretleyiniz.

Hititler tanrılarına hesap vermek için her yıl yaptıklarını yazıya aktar
mı lardır. Hititlerin tarafsız tarih yazıcı ını ba lattı ı, krallara ait yıllıklara veri
len ad a a ıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

a) Anal b) Hiyeroglif c) Panku d) Tavananna

Var ise eksikler tamamlanıp, yanlı lar düzeltilerek ders bitirilir.

Not: Bütün bu süreçte ö retmenin rolü ö rencilere rehberlik etmek olmalı
dır.

4. SONUÇ VE ÖNER LER

Oyun, çocu un do asında geçmi ten günümüze kadar önemini korumu
tur ve muhtemeldir ki gelecekte de aynı önemi sürdürecektir. “Canlılar içinde en
uzun çocukluk dönemine sahip olanlardan biri, insandır (Ergün, 1980:103) ve insan
ların çocukluk dönemi büyük oranda oyunla geçmektedir. Dolayısı ile e itici ve
e lendirici özelli i olan oyunlara e itimde yer verilmelidir. Çünkü çocuklar bu
sırada oynamakla ö renmek arasında ayrım yapmazlar, oynarken ö renirler.
E itsel oyunlar, ö rencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân tanır, pasif ö
rencileri aktif kılar, ö rencilerin sosyalle mesine katkı sa lar, ö renme ortamını
zevkli ve e lenceli hale getirir, dersi sıkıcılıktan kurtarır ve dolayısı ile kalıcı

Hitit

Urartu

Sümer

Lidya

Frig
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ö renmeler gerçekle tirir. Ancak e itimde oyundan faydalanırken a a ıdaki
ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar:

Oyun seçerken onun hangi amaca yönelik oldu u önceden saptanmalıdır.

Oyun seçerken, hedef davranı lar, ö rencilerin düzeyi, ya ı, cinsiyeti, ilgi
si, fiziki özellikleri ile fiziki imkânlar ve elde bulunan malzemeler göz önünde
bulundurulmalıdır.

Oyunun amaç ve kuralları belirlenmeli ve bu kurallar oyuna ba lanmadan
önce ö rencilere anlatılmalıdır.

Bütün ö rencilerin oyuna katılımı sa lanmalıdır.

Hata yapan ö renciler rencide edilmemelidir.

Oyunda ula ılan sonuç de erlendirilmelidir.

Alana katkılar sa layaca ı, e itimcilere faydalı olaca ı ve ara tırmacılara
yeni ara tırma zemini olu turaca ı dü üncesi ile a a ıdaki öneriler sunulmu
tur.

Uyarlaması yapılan oyunların ö retimdeki etkilerinin tespit edilebilmesi
için deneysel ara tırmalar yapılabilir.

Ö retmenlerin ö renme ö retme ortamlarında oyunları etkili ve verimli
bir ekilde kullanabilmeleri için okullarda uygun ortamlar olu turulabilir.

Ö renme ö retme ortamlarında kullanılabilecek türden oyunlar ara tır
macılar tarafından geli tirilerek alana kazandırılabilir.

Bu ve benzeri oyunların bilgisayar yazılımları hazırlanıp, ö renme
ö retme ortamlarında kullanılmak üzere e itimcilerin hizmetine sunulabilir. ©
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