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Abstract 

Acceptance and respect for the community in which the person speaking skills to 

support a large extent, constitute the basis for language education. Students develop their 

skills in speaking, all these institutions each step makes this institution and it is the duty of the 

trainers. But this is primarily the Turkish and Turkish teachers of classes decreases. For this 

reason, the undergraduate program for Turkish teachers' classes there is a need to develop 

these skills. For this purpose, part of the Faculty of Education of Turkish Education Speech 

Training course in the third year curriculum are presented. 

Purpose of this study was to determine the attitudes towards education of Turkish 

speaking teacher candidates. Turkish teachers' attitudes towards speech training designed to 

detect the 34-item attitude scale. Scale the 2011-2012 academic year, the University of 

Necmettin Erbakan, the Department of Turkish Language Teaching Faculty of Education 

Ahmed Keleşoğlu 137 third-grade students were studying. 

Turkish teachers' attitudes towards education lesson speaking in general positive.  In 

addition, the findings of the scale, gender, education grades were evaluated according to the 

type and course success. She says teachers' positive attitudes than male student teachers. 

Looking at the success of the course grade is the best grade of course success is through the 

medium of the students and a more positive attitude than the ones of course. 

According to the survey, Turkish teachers' attitudes towards education in speech 

showed a significant difference according to gender and course achievement score. However, 

Turkish teachers' attitudes towards speaking training course differ according to the type of 

training have been identified. 

Key Words: Turkish education, teacher candidate, speech training, attitude. 

 

Öz 

Kişinin içinde bulunduğu toplumda kabul ve saygı görmesini büyük ölçüde 

destekleyen konuşma becerisi, dil eğitiminin de temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

konuşma becerilerini geliştirmek, eğitim kurumunun her basamağının ve bu kurumlardaki 

bütün eğiticilerin görevi olmakla birlikte öncelikli olarak Türkçe dersine ve Türkçe 

öğretmenlerine düşmektedir. Bu sebeple lisans programında Türkçe öğretmenlerinin söz 

konusu becerisini geliştirilmeye yönelik derslere ihtiyaç vardır. Bu amaçla Eğitim 

Fakültelerinin Türkçe Eğitimi bölümü üçüncü sınıf programında Konuşma Eğitimi dersine yer 

verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik 

tutumlarını belirlemektir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik 

tutumlarını tespit etmek için 34 maddelik bir tutum ölçeği hazırlanmıştır. Ölçek, 2011-2012 

eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 137 üçüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır.  

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumları genel 

itibariyle olumludur. Ayrıca ölçekten elde edilen bulgular; cinsiyet, öğrenim türü ve ders 

başarı notlarına göre değerlendirilmiştir. 
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Araştırma sonuçlarına göre, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik 

tutumları cinsiyete ve ders başarı notuna göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kız öğretmen 

adaylarının derse karşı tutumları erkek öğretmen adaylarına göre daha olumludur. Ders 

başarı notuna bakıldığında ise ders başarı notu iyi olan öğrenciler, orta ve geçer olanlarına 

göre derse karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. 

Buna karşılık Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik 

tutumlarının öğretim türüne göre bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, öğretmen adayı, konuşma eğitimi, tutum.  

 

 

 

 

Giriş 

Ġnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler arasında dil becerileri önemli bir yere 
sahiptir. Dil becerileri okuma, dinleme, konuĢma ve yazma olmak üzere dört temel baĢlık 

altında değerlendirilir. Hiç biri diğerinden bağımsız düĢünülemeyecek bu dil becerilerinden ilk 

ikisi anlamaya, diğer ikisi ise anlatıma hizmet etmektedir. Ġnsanlar dil becerileri sayesinde 
konuĢur, anlaĢır, duygu ve düĢüncelerini ifade ederler ya da baĢkalarını bu özellikleriyle 

anlamaya çalıĢırlar (Temizyürek vd., 2012: 199). 

AnlaĢmada ve iletiĢim kurmada son derece önemli olan konuĢma becerisi farklı 
Ģekillerde tanımlanmıĢtır: KonuĢma düĢüncelerin, duyguların ve bilgilerin seslerden oluĢan dil 

aracığıyla aktarılmasıdır (Demirel, 1990:40). KonuĢma, bir insanın baĢka bir insana ya da 

topluluğa duygu ve düĢüncelerini sözle anlatmasıdır (Yörük, 1990: 1). BaĢka bir tanım ise 

konuĢmayı “Ġnsanın doğuĢtan sahip olduğu, zaman içinde öğrenip yaĢamak suretiyle edindiği 
düĢünce ve görüĢleri ile kendi istek ve duygularını belli bir maksatla karĢısındaki kiĢi ya da 

kiĢilere iletebilmesidir” (Çongur, 1999: 15) Ģeklinde açıklar. Ergenç ise konuĢmanın sese 

dayalı özelliğine farklı bir yön daha ekleyerek konuĢmayı “konuĢucunun amacı ve 
sezdirmeleriyle dinleyicinin çıkarımlarının toplamıdır” (Ergenç, 1999:43) demektedir. Türk 

Dil Kurumu ise konuĢmanın 7 farklı karĢılığını vermiĢtir: 

1.Bir dilin kelimeleriyle düĢüncesini anlatmak.  

2.Belli bir konudan söz etmek.  

3.Bir konuda karĢılıklı söz etmek, sohbet etmek.  

4.Söylev vermek.  

5.KonuĢma dili olarak kullanmak.  

6.DüĢüncelerini herhangi bir araç kullanarak anlatmak  

7.Belli bir biçimde söylemek.  

Bütün bu tanımların konuĢmanın oldukça geniĢ ve pek çok alt boyutu olan bir beceri 
olduğuna iĢaret etmektedir. KonuĢma; ses, telaffuz, iletiĢim, anlatma, anlaĢma ve anlaĢılma 
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gibi unsurlardan oluĢan bir bütündür. Bu bağlamda konuĢma, insanlar arasında iletiĢimi 

sağlayan en önemli ve en yaygın dil becerisidir (Özbay, 2003:18). AraĢtırmalar, insanın bir 

gününün %50 ile % 80’lik bir bölümünü iletiĢim kurarak geçtiğini göstermektedir. Bu zamanın 

% 45’ini dinleyerek, % 30’unu konuĢarak, % 16’sını okuyarak, % 9’unu ise yazarak 
geçirilmektedir (Nalıncı, 2000: 130). Dolayısıyla konuĢma en çok kullanılan dil becerileri 

içerisinde ikinci sıradadır. Ancak birinci sırada yer alan dinlemenin gerçekleĢmesinin de bir 

taraftan konuĢmaya dayalı olduğu düĢünüldüğünde söz konusu becerinin çok daha önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

KonuĢmanın dört önemli niteliği bulunmaktadır (Temizyürek vd. 2012: 247- 248): 

1- KonuĢmanın fiziksel niteliği: KonuĢma ses dalgalarının boĢlukta yayılması ile 

gerçekleĢen bir süreçtir. 

2- KonuĢmanın fizyolojik niteliği: KonuĢma, insanda var olan beyin, sinir sistemi, 

akciğerler, ses telleri, küçük dil, büyük dil, damak, dudak ve diĢler gibi organların dengeli bir 

uyum içinde is birliğiyle gerçekleĢen bir süreçtir.  

3- KonuĢmanın psikolojik niteliği: Anlam bilimine (semantik) göre insanlar 

kavramların kendileri üzerinde değil o kavramlara iliĢkin deneyimleri üzerinde düĢünüp 

konuĢmaktadır. Bu bakımdan konuĢulunca dıĢ dünyanın kendisi üzerine değil doğrudan 
doğruya dıĢ dünyaya iliĢkin tepkiler üzerine konuĢulmuĢ olmaktadır. 

4- KonuĢmanın toplumsal niteliği: KonuĢma, toplumsal hayatın bir ürünüdür. Ġnsanlar 

topluluk halinde yasamaya baĢladıkları andan itibaren iletiĢim kurma ihtiyacı hissetmiĢlerdir. 

KonuĢma, iletiĢim ihtiyacının sesli olarak giderilmesidir. 

KonuĢma becerisinin ölçme boyutu ile ilgilenenler de söz konusu dört niteliğin hepsini 

değerlendirmeye almıĢlardır. Çünkü konuĢmanın fiziksel ve zihinsel boyutu kadar, psikolojik 

ve toplumsal yönü de önemlidir. Douglas(1994)a göre dilbilgisi, kelime seçimi, akıcılık ve 
içerik konuĢma becerisini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. 

Yine Douglas ve Mayer (2000) konuĢma becerini değerlendirmede içeriğin en önemli unsur 

olarak alınması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

AnlaĢıldığı üzere konuĢma insanın kendini ifade etmesi bakımından oldukça 
önemlidir. Kendini doğru ve etkili bir biçimde anlatabilme özel ve sosyal hayatta baĢarının 

kapılarını açmada önemli bir anahtardır. Etkili ve güzel bir konuĢma hayatın her alanında 

baĢarı düzeyini etkileyebileceği gibi, konuĢmadaki sorun ve yetersizlikler de iletiĢim sürecini 
olumsuz etkileyecektir.  

Ġnsan, sosyal iliĢkilerini düzenlemek, toplumda iyi bir yer edinmek, kendini çevresine 

kabul ettirmek ya da kimi zaman sadece kendini daha iyi ifade edebilmek için konuĢmak 
zorundadır. Ancak bu konuĢmalar baĢtan savma, geliĢigüzel, basmakalıp ve yavan olduğu 

sürece meramını anlatmaz. Çevresinden ilgi, saygı ya da sempati toplayamadığı gibi giderek 

toplum dıĢına itilir (Emir, 1986: 290). Bunun tam tersi güzel ve etkili konuĢan bir kiĢi 

toplumda daha çok saygı ve itibar görmektedir. 

KiĢinin içinde bulunduğu toplumda kabul ve saygı görmesini büyük ölçüde 

destekleyen konuĢma becerisi, dil eğitiminin de temelini oluĢturmaktadır. Ancak konuĢma 

becerisinin eğitimi çeĢitli sebeplerle çok defa ihmal edilmiĢ ya da önemsenmemiĢtir. 
Öğretmenlerin pek çoğu, çocukların okul sıralarına geldiklerinde zaten dinleme ve konuĢmayı 

bildiklerini, dolayısıyla bu becerilere öğretim programında yer verilmemesi gerektiğini 

düĢünmektedirler (Tompkins, 1998: 304).  
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KonuĢma yeteneği doğuĢtan gelir; fakat kiĢinin doğru ve düzgün konuĢabilmesi okul 

hayatında alacağı konuĢma eğitimine bağlıdır. Eğitim kurumlarındaki konuĢma derslerinin 

genel amacı, öğrencilere duygu, düĢüne, hayal, gözlem ve isteklerini dil kurallarına uygun ve 

etkili biçimde anlatma becerisi kazandırmaktadır (Özbay, 2005:121).   

KonuĢma becerisi üzerinde hassasiyetle durulmasının sebebi hedeflenen bazı amaçları 

çocuklara kazandırmaktır. KonuĢma becerisinin görevleri Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 

Programında Ģöyle ifade edilmiĢtir: KonuĢma becerisi, öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine 
vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini rahat ve doğru ifade edebilmeleri; 

sosyal hayatta karĢılaĢacakları sorunları konuĢarak çözebilmeleri, yorumlayıp 

değerlendirebilmeleri, çevreleriyle iletiĢim kurup iĢ birliği yapmaları ve ortak karar vermeleri 

açısından önemlidir (MEB, 2006: 6) 

KonuĢma becerisinin üstlendiği bu görevlere bakarak konuĢma eğitimi verecek 

kiĢilerin amaçlarını tespit etmek mümkündür. Sever vd. bu konuda Ģöyle demektedir: 

KonuĢma kültür dilinin ulama, vurgu, tonlama gibi söyleyiĢ özelliklerinin, ölçünlü (standart) 
dilin ilkelerine uygun bir anlayıĢla kazandırılması öğretimin temel sorumluluğudur. Ayrıca 

öğrencilerin, kelime dağarcığının zenginleĢtirilerek anlama ve anlatma becerilerinin 

geliĢtirilmesi için duygu, düĢünce ve tasarılarını sözle anlatmaya isteklendirilmesi 
gerekmektedir (Sever vd., 2006:26). 

KonuĢma eğitiminin asıl amacı, bireyin duygu ve düĢüncelerini baĢkalarına kimi 

zaman anında (hazırlıksız olarak), kimi zaman da hazırlıklı olarak rahatlıkla ifade 

edilebilmesini sağlamak olmalıdır. Hazırlıklı konuĢmalar önceden planlanmıĢ, çeĢitli bilgi ve 
belgelerle zenginleĢtirilmiĢ konuĢmalardır. Hazırlıklı konuĢmaların kuralları bellidir ve 

sunulan bilgiler konuĢmacıya hizmet edecek niteliktedir. Hazırlıksız konuĢma ise herhangi bir 

ön hazırlık yapmadan evde, okulda, dıĢarıda iĢyerinde ikili iliĢkilerin tümündeki 
konuĢmalardır. Hazırlıksız konuĢmalarda kiĢi o anki bilgi birikimine göre konuĢur (Yalçın, 

2002: 135-144). Programda öngörülen diğer konuĢma türleri de temelde hep hazırlı ya da 

hazırlıksız konuĢmaya dayanır. Ġkna etme, eleĢtirel konuĢma, katılımlı konuĢma, tartıĢma, 

güdümlü konuĢma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuĢma, serbest konuĢma, yaratıcı 
konuĢma, hafızada tutma gibi yöntem ve tekniklerden kimileri hazırlıksız kimileri de bir ön 

hazırlık neticesinde sınıflarda uygulanmaktadır. Farklı konuĢma yöntem ve tekniklerinin 

kullanılması, konuĢma becerisini geliĢtirme çalıĢmalarını daha zevkli ve ilgi çekici kılacak, 
tekdüzelikten kurtaracaktır. Böylelikle öğrencilerin hem günlük hayattaki konuĢmalarında hem 

de çeĢitli grup ya da topluluklara yapılacak konuĢmalarda daha rahat hareket etmeleri 

sağlanabilir.  

Öğrencilerin konuĢma becerilerini geliĢtirmek, eğitim kurumunun her basamağının ve 

bu kurumlardaki bütün eğiticilerin görevi olmakla birlikte öncelikli olarak Türkçe dersine ve 

Türkçe öğretmenlerine düĢmektedir. KonuĢmanın Türkçe öğretiminin temellerinden olmasını 

Baymur Ģöyle açıklamaktadır: Çocuklar için ilk ve tabii ifade vasıtası sözdür. Sözle ifade 
yetiĢkinlerin de en çok kullandıkları bir anlaĢma vasıtasıdır. Günlük hayatta ne kadar önemli 

olduğunu gördüğümüz sözlü ifade, imla, tahrir ve dil bilgisi dersleri için de temeldir. Çünkü 

doğru yazmak için doğru telaffuz esastır ve önemlidir (1940:43). Eğitim kurumlarında verilen 
konuĢma dersinin amacı, öğrencilerin düĢünce ve duygularını dil kurallarına uygun, doğru ve 

etkili biçimde anlatma yeteneği kazandırmaktır (AktaĢ ve Gündüz, 2001: 258). 

KonuĢma eğitiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan birkaçı da Ģu Ģekilde 
sıralanabilir: 
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1. En temel öğretim ilkelerinden biri olan “kolaydan zora” ilkesi göz önünde 

bulundurularak planlanmalıdır. Önce grup içi konuĢmalara yer verilmeli, sonra sınıfa yönelik 

konuĢmalar yaptırılmalıdır.  

2. KonuĢma eğitimi ile ilgili çalıĢmalar sırasında öğretmen, öğrencilerine nasıl söz 
alınacağı, ne zaman ve nasıl soru sorulacağına; konuĢmaya baĢlama ve konuĢmayı bitirme 

ifadelerine; hazırlıklı konuĢmalarda hazırlığın nasıl yapılacağına yönelik örnekler sunmalıdır.  

3. KonuĢma eğitimindeki uygulamalarla öğrenciler yanlıĢlarını düzeltmeli, eksiklerini 
tamamlamalı ve bulundukları düzeyden üst basamaklara doğru yol almalıdır.  

4. ÇalıĢmalar öğrencilerin ilgisini çekmeli, müfredatın diğer alanlarıyla birlikte 

düĢünülerek zenginleĢtirilmelidir. Ayrıca, günlük konuĢmalara uygulanabilir olmalıdır. 

5. Öğrencilere, konuĢma yaparken rahat olmanın ve heyecanı kontrol etmenin önemi 
vurgulanmalıdır. Heyecanı kontrol etme teknikleri (derin nefes alma ve tutma, karĢıda 

kimsenin olmadığını varsayma vb.) hakkında öğrencilere bilgi verilmelidir. 

6. Güzel ve etkili konuĢmada kelime hazinesi ve bilgi birikiminin önemi hakkında 
öğrenciler uyarılmalıdır. Bilgi birikimini artırmada iyi bir okuyucu ve dinleyici olmanın önemi 

vurgulanmalıdır. 

7. Öğretmenler, öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir sınıf ortamı 
oluĢturmalıdırlar (Doğan, 2009:191-194). 

Richards’a (2003) göre de öğrencilere verilecek konuĢma eğitiminde kolaydan zora 

ilkesi benimsenmelidir. KonuĢma çalıĢmaları, onların rahat, kolay ve akıcı konuĢabilmelerine 

hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Bunun için öncelikle öğrencilerin bilgi eksikleri giderilmeli 
ve ardından da günlük hayattaki iletiĢim göz önünde bulundurularak uygulamalar 

yaptırılmalıdır. 

KonuĢma becerisinin geliĢtirilmesi, çokça uygulama yapmaya, iyi konuĢan 
konuĢmacıları dinleyerek onları model almaya dayalıdır. Öğrencilerin model alacakları 

kiĢilerin arasında da öğretmenleri; konuĢma hususunda da bilhassa Türkçe öğretmenleri 

gelmektedir.  

KonuĢma eğitiminin hedeflenen amaçlara ulaĢabilmesi için öğretmenin bu beceriye 
yeterince sahip olması, telaffuz ve diksiyonun düzgün olması gerekmektedir. Çünkü 

öğrencilerin konuĢmalarındaki hataları düzeltmelerinin en etkili yollarından biri, 

öğretmenlerinin konuĢmasını dinlemeleridir (Uçgun, 2007: 60). O halde öncelikle konuĢma 
eğitimi dersini bütün öğretmenlerin en baĢta da Türkçe öğretmenlerinin alması gerekmektedir. 

Fakülte sıralarında düzgün ve etkili konuĢma üzerine ciddi bir eğitim alan öğretmenler, 

konuĢma hususunda öğrencilere daha iyi rehberlik edebileceklerdir. 

Eğitim Fakülteleri bünyesindeki bütün bölümlerin 1. sınıflarında yer alan sözlü anlatım 

dersleri öğretmenleri bu anlamda yetiĢtirmeyi hedefleyen derslerdir. Ancak bu dersin saatinin 

amacına hizmet etmekten çok uzak olduğunun da belirtilmesi gerekir. 

Türkçe Eğitimi Bölümlerinde ise Sözlü anlatın dersinin yanında 3. sınıfın 2. 
döneminde KonuĢma Eğitimi dersi yer almaktadır. 2 saati teorik 2 saati uygulama olan 

KonuĢma Eğitimi dersinin ulaĢmak istediği hedefler, ders içeriklerinde Ģöyle tanımlanmıĢtır:  

“Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi (2-2-3) 

KonuĢma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. DüĢüncenin betimlenmesi, 

açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aĢamasına 

sokuluĢunun mercek altına alınması. KonuĢma organları, diyafram kontrolü. Ses çalıĢmaları. 
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Belli bir konuda akıcı ve güzel konuĢma becerisinin geliĢtirilmesi. Öğretmen adaylarının, 

ilköğretim Türkçe dersleri için çeĢitli konuĢma alıĢtırmalarıyla tanıĢtırılmaları ve konuĢma 

becerilerini geliĢtirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.” (Lisans Programı, 

2011-2012: 71). 

Bu içerikten dersin birkaç boyutlu olarak düĢünüldüğü anlaĢılmaktadır.  Bu ders 

aracılığıyla;  

1. öğretmen adaylarına konuĢma kavramı, konuĢmanın unsurları, konuĢma 
kuralları hakkında bilgi verme, 

2. öğretmen adaylarının konuĢma becerilerini geliĢtirme, akıcı ve güzel konuĢma 

becerisine sahip olmalarını sağlama, 

3. öğretmen adaylarının mesleğe baĢladıktan sonra öğrencilerinin konuĢma 
becerisini nasıl geliĢtirecekleri, ne tür alıĢtırmalar ve etkinlikler uygulayabilecekleri konusunda 

bilgilendirilme hedeflerine ulaĢma planlanmıĢtır. 

Bu bilgiler doğrultusunda araĢtırmanın temel amacı Türkçe Öğretmeni adaylarının 
konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen bazı faktörleri tespit 

etmektir. Bu sebeple Türkçe Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencilerinin, cinsiyetlerine, 

öğretim türüne ve konuĢma eğitimi dersi baĢarı notlarına göre derse yönelik tutumlarının nasıl 
olduğuna dair aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

1. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları 

nasıldır? 

2. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları, 

öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
4. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları, 

dersin baĢarı notuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem 

Bu araĢtırma, Türkçe öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları 

arasında çeĢitli değiĢkenlere göre fark olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan 

betimsel bir çalıĢmadır.  

Evren 

AraĢtırmanın evreni olarak 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
belirlenmiĢtir. 

Örneklem 

AraĢtırmanın örneklem alanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim 

Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfında öğrenim gören 137 öğrenciden 
oluĢmaktadır. 3. sınıf öğrencilerinin örneklem alınmasının sebebi Türkçe Öğretmenliği 

Bölümü lisans eğitiminde KonuĢma Eğitimi dersinin 3. sınıfta yer almasıdır.  
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Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin konuĢma Eğitimi dersine yönelik 

tutumlarının cinsiyete, öğretim türüne ve ders baĢarı puanlarına göre farklılık gösterip 
göstermediği ile sınırlıdır. 

Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak likert tipi tutum ölçeği kullanılmıĢtır. Türkçe 
öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 34 

maddelik bir tutum ölçeği hazırlanmıĢ, 60 kiĢilik bir öğrenci grubuna yapılan ön uygulama 

sonucunda ölçeğin güvenilirlik derecesi, güvenilirlik analizi ile belirlenmiĢ, alpha katsayısı ile 

sınanmıĢtır. Anketin güvenilirlik derecesi yani alpha katsayısı ,892 olarak bulunmuĢtur. 

Anket formunun geçerliliği ise madde analizi yapılarak kontrol edilmiĢtir. Yapılan 

madde analizi sonucunda ankette yer alan soruların geçerli olduğu tespit edilmiĢtir. Daha sonra 

hazırlanan bu ölçek örneklem olarak seçilen 137 öğrenciye uygulanmıĢtır. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 18.0 kullanılarak analiz edilmiĢtir. Tutum 

ölçeğinde yer alan olumlu ifadeler, “Tamamen Katılıyorum” seçeneğinden baĢlayarak 5, 4, 3, 
2, 1 Ģeklinde puanlanırken, olumsuz ifadeli maddeler ters yönde iĢleyecek Ģekilde 1, 2, 3, 4, 5 

olarak puanlanmıĢtır. Olumlu ve olumsuz tutum maddelerine verilen cevapların farklı bir 

puanlama ile değerlendirilmesinin nedeni; Likert tipi tutum ölçeklerinde tutumların maddelere 

verilen puanların toplamı ile hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. KonuĢma Eğitimi dersine 
iliĢkin ölçek yukarıda belirtilen çalıĢma grubuna uygulanarak geçerli ve güvenilir bir araç 

geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik 

Tutumları Nasıldır? 

Tablo 1: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anket Sorularına ĠliĢkin Frekans ve Yüzde 

Değerleri 
 

 

 

TUTUM ÖLÇEĞĠ 
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 f % f % f % f % f % 

1.KonuĢma eğitimi 

dersini seviyorum. 

4 2,9 6 4,4 18 13,1 67 48,9 42 30,7 

2.KonuĢma eğitimi 

dersi bana zevkli-

çekici gelmiyor. 

36 26,3 62 45,3 16 11,7 18 13,1 5 3,6 

3. KonuĢma eğitimi 

dersi Türkçe  
öğretmenliği için 

gerekli bir derstir. 

- - 1 ,7 1 ,7 29 21,2 106 77,4 

4. KonuĢma Eğitimi 43 31,4 56 40,9 16 11,7 17 12,4 5 3,6 
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dersini sıkıcı 
buluyorum. 

5. KonuĢma Eğitimi 

dersi seçmeli ders 

olsa daha iyi olur. 

59 43,1 54 39,4 10 7,3 12 8,8 2 1,5 

6. KonuĢma Eğitimi 

dersi zorunlu ders 

olmasa almak 

istemem. 

 

66 48,2 53 38,7 9 6,6 5 3,6 4 2,9 

7. KonuĢma Eğitimi 

dersinden zevk 

almıyorum. 

47 34,3 58 42,3 12 8,8 15 10,9 5 3,6 

8. Mümkün olsa 

KonuĢma Eğitimi 

yerine baĢka bir ders 

alırdım. 
 

58 42,3 56 40,9 13 9,5 8 5,8 2 1,5 

9. KonuĢma Eğitimi 

dersinin haftalık ders 

saatinin fazla 

olduğunu 

düĢünüyorum. 

29 21,2 58 42,3 23 16,8 20 14,6 7 5,1 

10. KonuĢma Eğitimi 

dersini farklı 

sınıflarda daha uzun 

süre verilmesi 

gerektiğini 

düĢünüyorum. 

5 3,6 31 22,6 36 26,3 53 38,7 12 8,8 

11. KonuĢma Eğitimi 

dersinin daha çok 
teorik iĢlenmesi 

gerektiğini 

düĢünüyorum. 

59 43,1 54 39,4 9 6,6 9 6,6 6 4,4 

12. KonuĢma Eğitimi 

derslerinde bireysel 

çalıĢmalar yapmaktan 

zevk alıyorum. 

3 2,2 8 5,8 22 16,1 76 55,5 28 20,4 

13. KonuĢma Eğitimi 

dersinde derse 

katılırım. 

3 2,2 16 11,7 10 7,3 86 62,8 22 16,1 

14. KonuĢma 

dersinde üzerime 

düĢen görevleri 

yerine getirir, 
ödevlerimi vaktinde 

ve önemseyerek 

yaparım. 

1 ,7 5 3,6 12 8,8 65 47,4 54 39,4 

15. KonuĢma Eğitimi 

dersinde yapılan 

uygulamalardan zevk 

2 1,5 10 7,3 21 15,3 68 49,6 36 26,3 
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alıyorum. 

16. KonuĢma Eğitimi 
üzerine yazılan 

araĢtırmaları okuyup 

incelerim. 

6 4,4 37 27,0 31 22,6 48 35,0 15 10,9 

17. KonuĢma Eğitimi 

ile ilgili çalıĢmaları 

yapmaktan zevk 

alırım. 

3 2,2 9 6,6 24 17,5 70 51,1 31 22,6 

18. KonuĢma Eğitimi 

derslerinin konuĢma 

becerimi 

geliĢtirdiğini 

düĢünüyorum. 

 

5 3,6 5 3,6 13 9,5 61 44,5 53 38,7 

19. KonuĢma Eğitimi 

dersinde kendimi 
yeterli buluyorum.  

6 4,4 18 13,1 52 38,0 47 34,3 14 10,2 

20. KonuĢma Eğitimi 

dersi için kendimi 

geliĢtirmeye 

çalıĢırım. 

1 ,7 9 6,6 5 3,6 80 58,4 42 30,7 

 

21. KonuĢma Eğitimi 

dersinin konuları 

bana sıkıcı geliyor. 

32 23,4 66 48,2 16 11,7 20 14,6 3 2,2 

 

22. KonuĢma Eğitimi 

dersini sadece sınıf 

geçmek için 

çalıĢırım. 

48 35,0 62 45,3 5 3,6 15 10,9 7 5,1 

23. KonuĢma Eğitimi 
dersine diğer 

derslerden daha fazla 

severek çalıĢıyorum. 

 

7 5,1 47 34,3 48 35,0 28 20,4 7 5,1 

24. KonuĢma Eğitimi 

dersini diğer 

derslerden daha 

zevkli bulurum. 

7 5,1 44 32,1 43 31,4 33 24,1 10 7,3 

25. KonuĢma Eğitimi 

dersinde 

öğrendiklerimle 

hitabet konusunda 

kendime daha çok 
güveniyorum. 

4 2,9 19 13,9 30 21,9 58 42,3 26 19,0 

26. KonuĢma Eğitimi 

dersinin sınavından 

önce korku ve 

heyecana kapılırım. 

45 32,8 58 42,3 13 9,5 15 10,9 6 4,4 

27. KonuĢma 

Eğitiminde 

öğrendiklerimin 

öğretmenlik yaparken 

çok faydalı olacağını 

1 ,7 5 3,6 12 8,8 57 41,6 62 45,3 
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düĢünüyorum. 

28. KonuĢma Eğitimi 
dersinde 

öğrendiklerimle 

öğrencilerimin 

konuĢma becerilerini 

geliĢtireceğime 

inanıyorum. 

2 1,5 5 3,6 16 11,7 57 41,6 57 41,6 

29. KonuĢma Eğitimi 

dersi sayesinde 

günlük hayatta 

kendimi daha iyi 

ifade edebildiğimi 

düĢünüyorum. 

1 ,7 13 9,5 30 21,9 51 37,2 42 30,7 

30. Gelecekteki 

çalıĢmalarımda 
KonuĢma Eğitimi 

dersine ihtiyaç 

duyacağım. 

2 1,5 9 6,6 17 12,4 58 42,3 51 37,2 

31. KonuĢma Eğitimi 

dersinin beni mesleki 

anlamda 

geliĢtirdiğine 

inanmıyorum. 

48 35,0 45 32,8 11 8,0 20 14,6 13 9,5 

32. Öğrencilerimin 

konuĢma becerisini 

geliĢtirmek için bu 

dersin gerekli 

olduğunu 
düĢünüyorum. 

- - 6 4,4 5 3,6 49 35,8 77 56,2 

33. Öğrencilerimin 

konuĢma becerisini 

geliĢtirmek için bu 

derse ihtiyacım 

olmadığını 
düĢünüyorum. 

71 51,8 48 35,0 6 4,5 4 2,9 8 5,8 

34. KonuĢma Eğitimi 

dersinin bizde bu 
alana karĢı olumlu bir 

tutum geliĢtirdiğini 

düĢünüyorum. 

3 2,2 3 2,2 26 19,0 56 40,9 49 35,8 

 

Bulgular ve Yorum 

Tablo 1’deki olumlu ve olumsuz tutum maddeleri incelendiğinde; öğrencilerin 

çoğunlukla ve yüksek düzeyde olumlu görüĢ belirttiği dikkati çekmektedir. Olumlu tutum 

maddeleri içerisinde en yüksek oranda olumlu görüĢ bildirilen madde 3. maddedir. Türkçe 

öğretmeni adaylarının % 98,6’sının “KonuĢma Eğitimi dersi Türkçe öğretmenliği için gerekli 
bir derstir.” görüĢüne olumlu tutumda oldukları, bu görüĢe öğrencilerin % ,7’sinin katılmadığı 

ve % ,7’sinin ise kararsız kaldığı görülmektedir. Bu maddeye “Hiç Katılmıyorum” cevabı 
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veren öğrenci olmamıĢtır. “Katılmıyorum” cevabının da çok düĢük bir yüzdede kalmasından 

da anlaĢılacağı üzere Türkçe öğretmeni adayları için konuĢmanın ve konuĢma eğitiminin 

önemli bir yeri vardır.  

Anketin 32. maddesinde öğrencilerin % 92’si olumlu seçeneği iĢaretleyerek 
“Öğrencilerimin konuĢma becerisini geliĢtirmek için bu dersin gerekli olduğunu 

düĢünüyorum.” görüĢünde oldukları, % 4,4’ünün olumsuz seçeneği iĢaretleyerek bu görüĢe 

katılmadıkları, % 3,6’sının ise kararsız olduğu görülmektedir. Bu maddede olumsuz görüĢ 
belirtenlerin oranı çok düĢük olmakla beraber “Hiç Katılmıyorum” seçeneğini iĢaretleyen 

öğrenci olmamıĢtır.   

Yukarıda birbirini tamamladığı düĢünülen iki maddedeki değerlerin oldukça yüksek 

olması Türkçe öğretmeni adaylarının neredeyse tamamının konuĢma eğitimi dersinin 
gerekliliğine ve faydasına içtenlikle inandıklarını göstermektedir. Bu durum söz konusu dersin 

ehemmiyetine ve titizlikle üzerinde durulmasına bir iĢarettir.  

“KonuĢma Eğitim dersi için kendimi geliĢtirmeye çalıĢırım.” ifadesine olumlu görüĢ 
bildiren öğrencilerin oranı %89,1 iken, bu görüĢe katılmayanları oranı % 7,3; kararsızlarınki 

ise % 3,6’dır. Bu durum, öğretmen adaylarının konuĢmanın bir Türkçe öğretmenin 

mesleğindeki öneminin farkında olduklarına, bu sebeple konuĢma konusundaki eksiklerini 
kapatmak istedikleri gibi öğrencilerini de bu konuda geliĢtirmek istediklerini göstermektedir. 

Zira daha sonra en yüksek oranı alan 27. sıradaki “KonuĢma eğitiminde 

öğrendiklerimin öğretmenlik yaparken faydalı olacağını düĢünüyorum.”  maddesine olumlu 

görüĢ beyan edenler %86,9’dur. Bu görüĢe katılmayan öğrenciler % 4,3’te kalırken, kararsızlar 
örneklemin % 8,8’ini teĢkil etmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının konuĢma eğitiminin 

eğitim öğretimde ve bilhassa da Türkçe derslerindeki öneminin bilincinde olduklarını 

vurgulamaktadır. 

Anketin 14. maddesi olan “KonuĢma Eğitimi dersinde üzerime düĢen görevleri yerine 

getirir, ödevlerimi vaktinde ve önemseyerek yaparım.” ifadesine olumlu cevap veren 

öğrenciler %86,8; olumsuz cevap verenler 4,3; kararsız kalanlar ise 8,8’dir. Haftalık iki saati 

uygulama olan dersin uygulama kısmında öğrencilerin üstlerine düĢen görev ve ödevleri 
fazlasıyla önemsedikleri ve bu konuda çaba sarf ettikleri anlaĢılmaktadır. Yine anketin 12. 

maddesinde derste yapılan uygulamalar dikkate alınarak sorulan “KonuĢma eğitimi dersinde 

bireysel çalıĢmalar yapmaktan zevk alıyorum.” GörüĢüne % 75,9 olumlu, % 8,0’ı olumsuz 
cevap verirken % 16,1’i ise kararsız kalmıĢtır. Bu madde ile 14. madde birlikte 

değerlendirildiğinde öğrencilerin genel olarak derste yapılan uygulamalara ilgi gösterdikleri 

ancak grup çalıĢmaları yerine bireysel çalıĢmayı daha fazla tercih ettikleri söylenebilir.    

Anketin dersin uygulama ile ilgili 15. maddesi de dersin uygulamalarının ne kadar 

önemli ve etkili olduğunu göstermektedir. “KonuĢma eğitimi dersinde yapılan uygulamalardan 

zevk alıyorum.” ifadesine öğretmen adaylarının %75,9’u olumlu görüĢ beyan ederken, % 8,8’i 

olumsuz, % 15,3’ü ise kararsız olduğunu söylemiĢtir.  

18. maddede yer alan “KonuĢma eğitimi dersinin konuĢma becerimi geliĢtirdiğini 

düĢünüyorum.” ifadesine öğrencilerin % 83,2’si olumlu, % 7,2’si olumsuz, % 9,5’i ise 

karasızım cevabını vermiĢtir. Bu madde, dersin konuĢma eğitiminin nasıl verileceği hususunun 
yanı sıra öğretmen adaylarının konuĢma becerilerini de geliĢtirdiğine iĢaret etmektedir. 

Öğrencilerin derse tutumlarını belirleme konusundaki en önemli durumlardan biri olan 

“KonuĢma eğitimi dersini sevip sevmedikleri”nin sorulduğu 1. maddeye %79,6 olumlu, % 7,3 
olumsuz, % 13,1 kararsız cevabı verilmiĢtir. Öğretmen adaylarının %79,6’sının konuĢma 

eğitimi dersini sevdiğini dile getirmesi ve bunun yanında dersin gerekliliğine dair maddelerinin 
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de yüksek oranda çıkması Türkçe öğretmenliği bölümlerinde söz konusu dersin önemli bir yer, 

olduğuna dikkat çekmektedir. 

30. madde incelendiğinde; “Gelecekteki çalıĢmalarımda konuĢma eğitimi dersine 

ihtiyaç duyacağım.” görüĢüne % 79,5 olumlu, % 8,1 olumsuz, % 12,4 kararsız cevabı 
verilmiĢtir. Bu durum, bir Türkçe öğretmeni adayının önemli sorumluluklarından birinin 

çocukların konuĢma becerilerini geliĢtirmek olduğunu ve dolayısıyla konuĢma eğitiminin nasıl 

yapılacağına dair lisans döneminde iyi bir eğitim alınması gerektiğini göstermektedir. 

Anketin son maddesi olan 34. maddeye olumlu görüĢ bildirenlerin oranı % 76,7; 

olumsuz görüĢ bildirenlerin oranı % 4,4;  kararsız kalanların sayısı ise 19,0’dur. Dolayısıyla 

dersin bitiminde uygulanan anketin bu maddesine göre konuĢma eğitimi dersini alan 

öğrencilerin %76,7’si derse karĢı olumlu tutum geliĢtirmiĢ ve bu dersi almanın önemli 
olduğunu ifade etmiĢlerdir.     

Anketin diğer olumlu maddelerinin yüzdesi Ģöyledir: 

“KonuĢma eğitimi dersinde derse katılırım.” diyenlerin oranı % 68,9 iken derse 
gerekmedikçe katılmayan öğrencilerin oranı 13,9, kararsızların oranı ise 7,3’tür. “KonuĢma 

eğitimi dersi sayesinde günlük hayatta kendini daha iyi ifade edebildiğini düĢünen” 

öğrencilerin oranı % % 67,9; buna olumsuz bakanların sayısı % 10,2; kararsızların oranı ise % 
21,9’dur. 

KonuĢma eğitimi dersinde öğrendiklerini günlük hayatına uygulayıp hitabet ve ifade 

gücünü geliĢtirdiğini düĢünen (25. madde) öğrencilerin oranı % 61,3, olumsuz cevaplayanların 

oranı % 16,8, kararsızların oranı ise 21,9’dur. 

KonuĢma eğitimi dersinin gerekliliğine inanan öğretmen adaylarının yüzdesi oldukça 

yüksek olmakla birlikte 10. maddeye verilen olumlu cevap ders saatinin öğretmen adaylarının 

yeterli bulmadığını göstermektedir. “KonuĢma eğitimi dersinin farklı sınıflarda daha uzun süre 
verilmesi gerektiğini düĢünüyorum” ifadesine % 47,5 olumlu, % 26,2olumsuz, % 26,3 kararsız 

cevabı vermiĢtir. Olumsuz soru olarak yöneltilen 9. maddedeki “KonuĢma eğitimi dersinin 

haftalık ders saatinin fazla olduğunu düĢünüyorum.” ifadesine katılmayan öğrencilerin oranı 

ise 63,5’tir. Dersin saatini fazla bulan öğrenciler % 19,7 iken kararsızların oranı 16,8’dir. Bu 
iki madde birlikte değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının konuĢma eğitimi dersinin saatini 

yeterli bulmadıkları, daha fazla saat ya da farklı sınıflarda da bu dersi almak istediklerini 

göstermektedir. 

Öğretmen adayları konuĢma eğitimi dersine oldukça ilgi göstermelerine karĢın 

“KonuĢma eğitimi dersi üzerine yazılan yayınları okuyup incelerim.” maddesine (16. madde) 

olumlu yanıt verenlerin oranı sadece % 45,9’dur. Bu sonuca göre öğrencilerin ½’sinden fazlası 
konuĢma eğitimi ile ilgili yazılan çalıĢmaları takip etmemekte ve çoğu zaman dersten elde 

ettiği bilgileri yeterli saymaktadır.   

Anketin 23. maddesine göre; öğrenciler derse karĢı olumlu bir tutum sergilemelerine 

rağmen, bu derse “diğer derslerden daha fazla severek çalıĢmamaktadırlar. “KonuĢma Eğitimi 
dersine diğer derslerden daha fazla severek çalıĢıyorum.” diyen öğrenci oranı % 25,5 olarak 

kalmıĢken, olumsuzların oranı 39,4; kararsızlarınki ise % 35,0’tir.   

Tablo 1’den hareketle olumsuz tutum maddeleri incelendiğinde; öğretmen adaylarının 
6. maddeye % 86,9 olumlu görüĢ beyan ederek “KonuĢma eğitimi dersini zorunlu olarak” 

almadıklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin % 7,3’ü zorunlu olduğu için bu dersi aldığını 
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söylerken % 16,8’i kararsız kalmıĢtır. Bu oran öğrencilerin derse karĢı tutumlarının genel 

olarak olumlu olduğuna iĢaret etmektedir. 

Anketin 33. maddesinde “Öğrencilerimin konuĢma becerisini geliĢtirmek için bu derse 

ihtiyaç olmadığını düĢünüyorum.” ifadesi yer almaktadır. Bu görüĢe olumlu yaklaĢan 
öğretmen adaylarının oranı % 8,7; olumsuz yaklaĢanların oranı % 86,8; kararsız kalanların 

oranı ise % 4,5’tir. Yani bu görüĢ büyük oranda kabul görmemiĢtir. Türkçe öğretmeni adayları 

öğrencilerine iyi bir konuĢma eğitimi vermek için bu derse ihtiyaçları olduğu kanaatini 
taĢımaktadır. 

“Elimde olsa KonuĢma Eğitimi yerine baĢka bir ders alırdım.” (8. madde) diyen 

öğrencilerin oranı % 7,3 iken, bu dersi tercih eden öğrenciler % 83,2 olumsuz görüĢü 

iĢaretlemiĢlerdir. % 9,5’lik bir grup ise kararsız kalmıĢtır. Bu oranlar dersin tercih edilen bir 
ders olduğunu göstermektedir. 

Haftalık 4 saatlik bir ders olan konuĢma eğitimi 2 saati teorik 2 saati uygulamalı bir 

derstir. Öğrenciler en çok dersin uygulama kısmında zorluk çekmelerine karĢın, dersin teorik 
değil uygulamalı iĢlenmesi taraftarıdırlar. Bu görüĢü destekleyen 11. maddeye öğrencilerin % 

11’i olumlu, % 82,5’i olumsuz, % 6,6’sı kararsız cevabını vermiĢtir. Bu yüzdeler öğrencilerin 

dersin uygulama kısmını daha çok önemsediklerini ve öğrenme açısından daha etkili 
bulduklarını göstermektedir. Ayrıca dersin haftalık saatinin yeterli olup olmadığını tespite 

yönelik olarak sorulan “KonuĢma Eğitimi dersinin haftalık ders saatinin fazla olduğunu 

düĢünüyorum.” diyen öğrenciler % 19,7 iken, olumsuz görüĢ bildiren öğrenciler % 63,5’tir.  % 

16,8 ise kararsız kalmıĢtır. 

KonuĢma eğitimi dersini sadece sınıf geçmek için çalıĢan öğrenciler % sadece % 

26’lık bir bölümken, dersi sınıf geçme kaygısı taĢımadan sadece ilgi duyduğu için benimseyen 

öğrenciler sınıfın % 80,3’ünü oluĢturmaktadır. % 3,6’lık bir öğrenci grubu ise kararsızlığını 
ifade etmiĢtir. Öğrencilerin derse karĢı tutumlarında sınıf geçme kaygısının önemli bir yer 

teĢkil ettiği göz önünde bulundurulduğunda konuĢma eğitimi dersinde öğrencilerin bu kaygıyı 

taĢımadığı gözlenmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında hem öğrencilerin derse karĢı olan 

ilgi ve tutumlarının hem de not ortalamalarının etkisi olduğu düĢünülmektedir. Öğrenciler bu 
dersi gerekli gördükleri için sınav kaygısını ikinci plana atmıĢlardır. Öte yandan öğrencilerin 

bu dersten aldıkları notlar incelendiğinde hem notların hem de sınıf ortalamasının hayli yüksek 

olduğu göze çarpmaktadır. 

Anketin 26. maddesi de bu sonucu destekler niteliktedir. “KonuĢma eğitimi dersinin 

sınavından önce korku ve heyecana kapılırım.” görüĢünü kabullenen oran % 15,3 iken, 

olumsuz cevabı iĢaretleyen öğrenci oranı % 75,1’dir.Öğrencilerin % 9,5’i ise kararsızlığını 
ifade etmiĢtir. 

Anketin 5. maddesine göre konuĢma eğitimi dersini sıkıcı bulanların oranı % 16, buna 

katılmayanların oranı % 72,3, kararsızların oranı % 11,7’dir. Bu durum 1. maddedeki dersi 

sevip sevmeme oranlarıyla benzerlik göstermektedir. Anketin 21. Maddesi de dersin sıkıcılığı 
ile ilgilidir. Bu maddede öğrenciler sunulan “KonuĢma Eğitimi dersinin konuları bana sıkıcı 

geliyor.” ifadesine olumlu cevaplayanlar % 16,8, olumsuz cevaplayanlar % 71,6; kararsız 

kalanlar ise % 11,7’lik bir oranı yansıtmaktadır. Birbirini tamamlayan 5. ve 21. maddedeki  
ifadeler öğrencilerin yaklaĢımı yüzde olarak hemen hemen birbirinin aynıdır. Yine aynı 

düĢünceyi yansıtır nitelikteki “KonuĢma eğitimi dersi bana zevkli ve çekici gelmiyor.” (2. 

madde) ifadesine benzer oranlarda cevap verilmiĢtir. Olumlu cevap verenlerin oranı % 16,7, 
olumsuz cevaplayanların % 71,6, kararsızların % 11,7 olduğu görülmektedir. Birbirini 

tamamlayan bu üç maddenin sonuçları neredeyse birbirinin aynıdır ve bu sonuçlara göre 
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Türkçe öğretmeni adayları KonuĢma Eğitimi dersini zevkli, çekici bulmaktadırlar. Dolayısıyla 

derse karĢı tutumlarının önemli düzeyde olumlu olduğu tespit edilmiĢtir. 

2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik 

Tutumları Cinsiyete Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir? 
 

Tablo 2. KonuĢma Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Farklılığına 

Göre t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X S Sd t P 

 Kız 88 107,84 6,9 135 2,54 ,004 

Erkek 49 103,67 9,44 

 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları, cinsiyet 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. (t=2,54, p< ,05) Kız öğretmen 

adaylarının KonuĢma Eğitimi dersine yönelik tutumları (X= 107,84), erkek öğretmen 

adaylarının tutumuna (X=103,67) göre daha olumludur. Bu bulgu derse yönelik tutumlar ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

3. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumları, 

öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 

Tablo 3. KonuĢma Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Öğretim Türüne Göre t 

Testi Sonuçları 

Öğretim Türü N X S Sd t p 

I. Öğretim 69 106,65 7,64 135 ,436 0,152 

II. Öğretim 68 106,04 8,63    

 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları, öğretim 

türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= ,436, p> ,05). I ve II. öğretim 
öğrencilerinin konuĢma eğitimine yönelik tutumlarının ortalamasına bakıldığında iki grup 

arasındaki farkın oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Buna göre derse yönelik tutum ile 

öğretim türü arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı düĢünülebilir. 

4. Türkçe Öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik 

tutumları, dersin başarı notuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 4. Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının 

Öğrencilerin 
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Başarı Puanlarına Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (Anova) Sonuçları 

Başarı 

Durumları 

N X S F P Fark  

Scheffe 

Geçer 37 109,62 5,997 24,732 ,000 3-1 

3-2 
Orta  65 108,32 6,699 

Ġyi 35 99,23 8,402 

Toplam 137 106,35 8,131 

 

KonuĢma Eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği ortalama puanları öğrencilerin baĢarı 

notlarına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir (F = 24,337; p< ,05). BaĢka bir söyleyiĢle, 

öğretmen adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği ortalama puanları, 

öğrencilerin baĢarı düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir Ģekilde değiĢmektedir. 

Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi 

yapılmıĢtır. Bu testin sonuçlarına göre, baĢarı durumu geçer olan öğrencilerin tutum puanları 

ortalaması 109,62; baĢarı durumu orta olan öğrencilerin tutum puanları ortalaması 108,32, iyi 
olan öğrencilerin tutum puanları ortalaması ise 99,23’tür. Scheffe testine göre baĢarı durumu 

iyi olan öğrencilerin konuĢma eğitimi dersine yönelik tutumları, baĢarı durumu geçer ve orta 

olan öğrencilerin tutumlarına göre daha olumludur. Yani baĢarı durumu iyi olan öğrencilerin 
lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. 

 

Sonuçlar 

AraĢtırmada elde edilen veriler ve bulgular, Türkçe öğretmeni adaylarının 
çoğunluğunun konuĢma eğitimi dersine yönelik olumlu tutum içinde olduklarına iĢaret 

etmektedir. Ankette yer alan olumlu tutum maddeleri göz önünde bulundurulduğunda, Türkçe 

öğretmeni adaylarının % 79,6’sının konuĢma eğitimi dersini sevdikleri, bu dersi zevkli ve 
gerekli buldukları, bu ders aracılığıyla hem kendi konuĢma becerilerini geliĢtirdikleri hem de 

ilerdeki öğrencilerinin konuĢma becerilerini geliĢtirmede faydalı olacağını düĢündükleri, derse 

ilgi duydukları, özellikle dersin uygulama kısmını daha etkili buldukları tespit edilmiĢtir.  

Yelok ve SallabaĢ’ın (2009) öğretmen adaylarının Sözlü Anlatım dersine ve sözlü 

anlatıma karĢı tutumlarını inceledikleri araĢtırmalarında da benzer bir sonuçla söz konusu 

derse karĢı olumlu tutum geliĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Öğretmen adayları, meslek hayatlarında 

ve sosyal hayatta Sözlü Anlatım dersinin olumlu katkısı olacağına inanmaktadırlar. Ayrıca, bu 
dersin hem öğretmen adayları hem de karĢımızdaki insanları etkilemek için önemine ve 

gerekliliğine inandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarından biri de KonuĢma Eğitimi dersi sayesine öğretmen 
adaylarının kendilerini günlük hayatta da daha iyi ifade edebildiklerini düĢünmeleridir. Sözlü 

Anlatım dersine yönelik tutum araĢtırmasında da öğretmen adayları, bu ders sayesinde 

kendilerini tam ve doğru ifade etmekte daha iyi hâle geldiklerini ifade etmektedirler (Yelok vd: 

2009: 597).  
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Buna ek olarak konuĢma becerisini etkin kullanmanın arkadaĢ çevresi ve toplum 

içerisinde kiĢiye bir ayrıcalık getirdiğini farklı araĢtırmalara dahil olan katılımcılar ve alan 

uzmanları kabul etmektedir. Ancak Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini ve kurallarını 

bilerek, etkili bir biçimde konuĢmak çok kolay değildir. Özellikle de günlük konuĢmaların 
dıĢında topluluk karĢısında konuĢmak daha da zordur. Türkçenin öğrencinin kiĢiliğiyle 

yoğrulmuĢ bir duruma gelmesi için ilköğretimden yüksekokulun bitimine kadar en güzel 

eserlerle karĢılaĢtırılması ve bu uzun süre boyunca sözlü anlatım çalıĢmaları yaptırılması Ģarttır 
(Burdurlu, 1979: 369). Sargın’a (2006) göre de öğrenciye baĢarabilme duygusu öğretimin ilk 

basamağından itibaren verilmelidir. Böylelikle öğrencinin kendine güveni artacak, böylelikle 

birey anlaĢılamama, eleĢtirilme gibi korkular taĢımadığı için daha rahat ve serbest 

konuĢabilecektir. Ancak bu Ģekilde konuĢma sırasındaki sıkılganlık, heyecan, korku, endiĢe 
gibi duyguları aĢmak mümkün olur. Yapılan araĢtırmalar, söz konusu duyguların konuĢma 

becerisini olumsuz etkilediğini ve çevreden alınacak olumsuz tepkiler sebebiyle insanların 

konuĢmaktan çekindiğini göstermektedir. Hatta çekingenlik zamanla korkuya dönüĢür. 
Arslan’ın (2012) yaptığı araĢtırmada, öğrencilerin büyük çoğunluğunun topluluk karĢısında 

konuĢmak istediği fakat Türkçeye hâkim olunmaması, Türkçenin sonradan öğrenilmesi, yanlıĢ 

veya eksik bilgi verme korkusu, dinleyicilerin alaycı davranıĢları, özgüven eksikliği, utangaç 
mizaç, diksiyon problemleri, anlaĢılmama endiĢesi gibi çeĢitli sebeplerden dolayı ellerine fırsat 

geçse bile topluluk karĢısında konuĢmadıkları veya topluluk karĢısında konuĢmayı gerektiren 

görevlerden kaçındıkları belirlenmiĢtir. Yine Amerika’da yapılan araĢtırmalar, Amerikan 

halkının %75’inin topluluk önünde konuĢma korkusu taĢıdığı tespit edilmiĢtir (Arıkan, 
2004:157).    

Olumsuz tutum maddeleri değerlendirildiği zaman ise; konuĢma eğitimi dersinin 

haftalık saatini genel olarak yeterli bulmakla beraber özellikle dersin uygulama kısmını daha 
çok önemsedikleri ve uygulama üzerinde yoğunlaĢılması gerektiğini düĢündükleri göze 

çarpmaktadır. Ancak konuĢma eğitiminin uygulamaya yönelik kısmı çok zaman almakta, bu 

yüzden öğretmen adayları uygulamadan yeterince faydalanamamaktadır. Benzer durum 

ilköğretim okulları için de geçerlidir. KonuĢma etkinliklerinin yapılabilmesi için yeterli zaman 
olmayıĢı ya da okuma, yazma ve dil bilgisi etkinliklerine fazlaca zaman ayrılması konuĢma 

eğitimine ayrılan zamanı olumsuz etkilemektedir (Öztürk vd., 2012:349). Arhan(2007)’ın 

yaptığı çalıĢmada da benzer bir sonuca ulaĢılmıĢ; öğretmenler, konuĢma eğitimine ayrılan 
sürenin yetersiz olduğunu vurgulamıĢlardır. KonuĢma becerisinin kazandırılması, kuralları 

anlatmaktan çok uygulamalarla mümkündür. Bu sebeple konuĢma becerisini geliĢtirmek için 

ayrı bir ders saati ayırılmalıdır. Mümkün değilse metin üzerinde yapılan anlama 

etkinliklerinden anlatma etkinliğine geçiĢlerde sözlü anlatıma mutlaka ve daha fazla zaman 
ayrılmalıdır (Temizyürek vd, 2011) 

Ayrıca konuĢma eğitimi dersinin mutlaka zorunlu ders olması gerektiğini, kendilerini 

geliĢtirmek için bu derse ihtiyaç olduğunu dile getirmektedirler. Yine Yelok ve SallabaĢ’ın 
(2009) araĢtırmasında öğretmen adayları Sözlü Anlatım dersinin zorunlu ders olmasından 

rahatsız olmadıklarını, zorunlu olmasa bile dersi alabileceklerini ve derse sadece sınıf geçme 

kaygısıyla çalıĢmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Bunun yanı sıra öğrenciler dersi önemsemekle beraber, sınıf içi çalıĢmalar dıĢında 

konuĢma becerisi ile ilgili ayrıca çalıĢmalar yapmamakta ve bu konuda yapılan çalıĢmaları 

takip etmemektedirler. Benzer Ģekilde ilköğretim okullarındaki konuĢma eğitimi uygulamaları 

üzerine yapılan araĢtırmalar, öğretmenlerin de alan yazınını takip etmediklerine iĢaret 
etmektedir. Öztürk vd. (2012) yaptıkları bir araĢtırmada; öğretmenlerin programda önerilen 
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diğer yöntem ve tekniklerle program dıĢında ilgili alan yazınında konuĢma eğitimine yönelik 

olarak kullanılabilecek diğer yöntem ve teknikleri kullanmadıklarını belirtmiĢlerdir. Bazı 

yöntemlerin az kullanılması veya bazılarının hiç kullanılmamasını da dilbilgisi açısından 

konuların yoğun olmasına, öğrenci seviyesine uygun olmamasına, konuĢma becerisini 
geliĢtirmeye yönelik etkinlikleri uygulamak için verilen sürenin yetersiz olmasına 

bağlamıĢlardır. Ancak zaman ve maliyet açısından uygun olan yeni tekniklerin kullanılmaması 

öğretmen adayları gibi öğretmenlerin de alan yazınını takip etmediklerine iĢaret etmektedir. 
Benzer Ģekilde Arhan’ın (2007) yaptığı araĢtırmaya göre de Türkçe öğretmenlerinin çoğunun, 

yöntem ve teknik bilgisinin yetersiz olduğunu ortaya koymuĢtur. Türkçe öğretmenleri 

geleneksel birkaç yöntem ve teknik dıĢında farklı ve yeni yöntem ve teknikleri derslerde 

uygulamamaktadırlar. 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kız öğretmen 

adayları, erkek öğretmen adaylarına göre derse karĢı daha olumlu bir tutum içindedirler. 

Öğretmen adaylarının derse karĢı tutumlarının öğretim türüne göre (I. ve II. Öğretim)  

ise anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir. 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuĢma eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği puanları, 
dersten aldıkları baĢarı puanlarına göre değerlendirildiğinde ise bir farklılaĢmanın olduğu 

görülmüĢtür. BaĢarı puanları iyi (85-100) olan öğrenciler, baĢarı puanları orta (84-70) ve geçer 

(69- 50) olan öğrencilere göre daha fazla olumlu tutuma sahiptirler. Yani baĢarı puanı yüksek 

olan öğrenciler derse karĢı daha olumludurlar ve daha fazla ilgi göstermektedirler. 

Elde edilen bütün bulgulardan hareketle sonuç olarak, Türkçe öğretmeni adaylarının 

konuĢma eğitimi dersine karĢı olumlu bir tutum içinde oldukları söylenebilir. 

Öneriler 

1. KonuĢma eğitimi ve konuĢma becerisinin geliĢtirilmesi oldukça uzun ve zor bir 

süreçtir Bu sebeple bireylerin doğru, kurallara uygun ve etkili bir biçimde konuĢabilmesini 

sağlamak için, konuĢma eğitiminin ilköğretimin ilk sınıfından yüksek öğretimin son 

basamağına kadar kesintisiz sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

2. Türkçe öğretmeni adaylarının öncelikle güzel ve doğru Türkçe ile konuĢmaları 

gerektiği düĢünüldüğünde konuĢma eğitimi derslerinde konuĢma eğitiminin nasıl olması 

hakkında verilen bilgilerin yanında öğretmen adaylarının konuĢma becerilerini geliĢtirme 
çalıĢmalarına da çokça yer verilmelidir. 

3. Öğretmen adaylarının konuĢma becerilerini geliĢtirmek ve konuĢma kusurlarını 

düzeltme sadece konuĢma eğitimi dersinin meselesi olarak düĢünülmemelidir. Lisans 
eğitimindeki bütün derslerde bu hususa dikkat edilmesi için iĢ birliği yapılmalıdır. 

4. KonuĢma eğitimi dersi, lisans eğitiminde yer alan ya da yer alacak olan derslerle 

desteklenmelidir. Örneğin 1. sınıfta yer alan Sözlü Anlatım dersi öncelikle öğretmen 

adaylarının bu konudaki eksik ve kusurlarını büyük ölçüde gidermiĢ olmalıdır. Böyle olursa 
KonuĢma Eğitimi dersinde öğretmen adayının konuĢma becerisini geliĢtirmeye uğraĢmak 

yerine dersin asıl içeriği olan konuĢma becerisinin eğitimi üzerinde daha fazla durulma imkânı 

oluĢacaktır. 

5. Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde kullanarak öğrencilere rol model olmanın 

sadece Türkçe öğretmenlerinin meselesi olamayacağı, bütün öğretmenlerin bu anlamda 

sorumluluk üstlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda konuĢma eğitimi sadece 
Türkçe öğretmenlerine değil eğitim fakültelerindeki diğer bölümlerde de zorunlu olmalıdır. 
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Yeni bir ders olarak bölümlerin programlarına eklenebileceği gibi lisans 1. Sınıflarda yer alan 

Sözlü Anlatım dersi saat olarak artırılabilir. 

6. KonuĢma becerisini geliĢtirme Türkçe dersinin alt boyutlarından biridir. 

Öğretmenler ders içindeki aktiviteler sırasında öğrencilerinin konuĢma becerisini geliĢtirmeye 
çalıĢmaktadırlar. Ancak oldukça geniĢ ve karmaĢık bir yapıya sahip olan konuĢmayı 

geliĢtirmek Türkçe dersinin içine sıkıĢtırılmıĢ sınırlı bir zamanda gerçekleĢtirilemez. Bu 

sebeple ilköğretim okullarında da KonuĢma adı altında ayrı bir ders saatinin ve müfredatının 
olması ve bunun zorunlu ders olarak iĢlenmesi düĢünülebilir. 

7. KonuĢma becerisi bazı kuralları ezberlemekle geliĢtirilemez. Çokça alıĢtırma ve 

uygulama yaparak, teorik bilgileri pratikte uygulayarak geliĢtirilebilir. KonuĢma eğitimi 

dersinin uygulama saatleri daha etkili ve aktif olarak iĢlenmelidir. 

8. KonuĢma Eğitimi dersi, Türkçe Öğretmeni adaylarının konu ile ilgili teorik 

bilgilerindeki eksikliklerini tamamlamalıdır. Her ne kadar beceri uygulama ile geliĢtirilse de 

kurallara ve teoriye dayalı bilgiler tam ve doğru olmadan eksiklikleri gidermek mümkün 
olmayacaktır. 

9. Türkçe öğretiminin beceri alanlarının bir bütün olduğu düĢünüldüğünde, bu 

becerileri birbirinden bağımsız düĢünmenin de mümkün olmadığı görülecektir. KonuĢma 
becerisi özellikle dinleme ve okuma becerileriyle bağlantılıdır. Okuma ve dinleme konuĢma 

becerisini besleyen becerilerdir. Dolayısıyla konuĢma eğitiminde baĢarılı olabilmek için 

dinleme v e okuma becerisinin geliĢtirilmesine de önem verilmelidir. 

10. KonuĢma becerisinin geliĢtirilmesindeki en önemli sorunlardan biri de farklı 
yöntem ve tekniklerin kullanılmamasıdır. Türkçe öğretmeni adayları Türkçe Öğretim 

Programında yer alan bütün yöntem ve teknikleri bilmeli ve uygulayabilir olmalıdır. Bunun 

için KonuĢma Eğitimi dersinde bu yöntem ve teknikler detaylı olarak anlatılmalı ve öğretmen 
adaylarının bunlarla ilgili uygulama yapmaları sağlanmalıdır. 

11. Dersin öğretim üyesi konuĢma becerisi üzerine yapılan çalıĢmalardan (kitap, 

makale vs.) öğretmen adaylarını haberdar etmeli ve bu çalıĢmaların okunup incelenmesini 

sağlamalıdır. 
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EK 1: TUTUM MADDELERĠNĠN ANALĠZ SONUÇLARI 

 

MADDELER SONUÇLAR 

M1 ,671 

M2 ,776 

M3 ,570 

M4 ,745 

M5 ,628 

M6 ,788 

M7 ,891 

M8 ,771 

M9 ,798 

M10 ,661 

M11 ,772 

M12 ,773 

M13 ,744 

M14 ,680 

M15 ,782 

M16 ,617 

M17 ,789 

M18 ,736 

M19 ,657 

M20 ,759 

M21 ,700 

M22 ,736 

M23 ,782 

M24 ,773 

M25 ,653 

M26 ,777 

M27 ,774 

M28 ,783 

M29 ,870 

M30 ,728 

M31 ,416 

M32 ,853 

M33 ,545 

M34 ,706 

 
Bütün maddeler, 500 ve üzerinde değere sahip olduğundan geçerli kabul edilmiĢtir. 


