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GİRİŞ
Bu çalışmada

konusunu anadili olarak Arapçanın ve Türkçenin

öğretilmesinde kullanılan metinlerdeki kavram dünyaları kullanılan sözcük ve
sözcük birlikteliklerinden yola çıkılarak ele alınmaktadır. Çalışmada söz konusu
metinlerdeki kavram dünyaları ele alınırken, eşdizimsel örüntüleme yöntemiyle
yapılan çözümlemelerden yola çıkılacaktır. Bu güne kadar çeşitli dillerde dilbilim bir
araç olarak kullanılarak çok sayıda metindilbilimsel çalışma yapılmış ancak
Arapçanın bu alanda incelenmesine yönelik bir girişim olmamıştır. Böyle bir ihtiyaç
da göz önünde tutularak bu çalışmada, dilbilimsel verilerden de yararlanılarak Tez
Arapçayı ve Türkçeyi anadili olarak öğrenen çocuklara sunulan kavram dünyaları
arasındaki ortak ve farklı yönlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Kavramlar aynı dil birliğindeki insanlarda belli özelliklere sahiptir ama
çevreye, birikimlere, ruhsal yapılara göre bireyden bireye, toplumdan topluma
farklılık gösterir. Öyle ki farklı dil birliğinden olan insanların kavramsal
dünyalarında ise büyük farklılıklar olacağı bir gerçektir.

Tezin hedeflerinin en

önemlisi bu farklı dil birliğinden olan insanların belli konulardaki metinlerde hangi
kavramları kullandığı ve bu kavramları hangi çerçeve içinde sunmayı tercih ettiğini
gösteren betimlemelere ulaşmaktır. Bu yapılırken metinler yoluyla gözlenecek
dillerin söz varlığı da incelenecek ve o dilleri konuşan toplumların maddi ve manevi
kültürü üzerine bilgi sahibi olunacaktır.
Tezde Arap ülkeleri ve Türkiye anadili ders kitaplarının anadili öğretimindeki
amaçları karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecektir. olduğu sorusuna bir cevap
bulunacaktır. Ayrıca metinler kavram dünyalarının oluşumunun ve anadili erken
döneminin tamamlandığı bir zaman aralığına denk gelen 2. ve 3. sınıf ders
kitaplarından seçilerek büyüme ve gelişme açısından kavramlarda olumlu ya da
olumsuz ne gibi bir gelişim olduğu da ortaya çıkarılacaktır. Arap ülkeleri ders
kitapları hem kendi içinde, hem de Türkiyede okutulan kitaplarla olan benzerlikleri
ve farklılıkları yönünden incelenecek ve çeşitli değerlendirmeler yapılacaktır.
Tezin ilk bölümünde dilbilimsel terminolojiye değinilirken, ikinci bölümünde
ülkelerdeki eğitimsel amaçlara da yer verilmektedir. Üçüncü bölüm ise metin
çözümlemelerine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde yapılmış olan çözümlemelerin
sonucundaki değerlendirmeler kavramsal açıdan ülkelerin nasıl yönelimler içinde

1

olduğunu açıklamaktadır. Aslında burada yapılanlar kavramların sunumu açısından
genel bir değerlendirme sunmanın yanı sıra, ülkeler arasındaki eğitimsel, kültürel,
siyasi ve dini farklılıkların da görülmesini sağlamaktadır. Bu yüzden dördüncü
bölümde bu farklılıklar üzerinde yoğunlaşmak hedeflenmektedir. Çalışmanın ana
kaynakları olarak Türkçe ve Libya, Ürdün, Suriye, Lübnan Arapça ilkokul ikinci ve
üçüncü sınıf ders kitapları kullanılmış, dilbilimsel çalışmalar batı ülkelerinde daha
fazla yapıldığı için eşdizimlilik (collocation) kavramının açıklanmasında daha çok
İngilizce kaynaklardan yararlanılmıştır.
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I.BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. İletişim Aracı Olarak Dil
İnsan iletişimi en gelişmiş iletişim dizgesi olan dil üzerine kuruludur ve
kaynağını doğadaki canlılar arasında yalnızca insanın sahip olduğu dil yetisinden
alır. Berke Vardar iletişimi (communication) konuşucuyla dinleyici arasında bildiri
alışverişi; karşılıklı bilgi aktarımı;bildirim eyleminin çift yönlü görünümü olarak
tanımlar.1
Doğan Aksan ise iletişimi, bir bilginin, bir niyetin ilkel ya da ergin bir işaret
dizgesinden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden bir başka
merkeze ulaştırılması olarak tanımlamaktadır.2
Dil hem insanı bir toplumun üyesi yapmakta, hem geçmiş ve gelecekle
bağlantısını sağlamakta hem de ona dünyanın her yerini ulaşılabilir kılmaktadır. Dil
yalnızca insana özgü doğal bir iletişim dizgesidir ve diğer hiçbir iletişim dizgesi
(hayvan iletişimi, ıslık dili, Mors alfabesi, flamaların dili vb.) bu denli yetkin
değildir.3

1.2. Bir Dilbilim Alanı Olarak Metindilbilim
Günümüz dilbilim çalışmalarında, özellikle son 15-20 yıldır, metindilbilim (text
linguistics) önemli bir araştırma ve inceleme alanını oluşturmaktadır. Bu alanın
gelişmesi, dilbilimde dil çözümlemesi için tümceyi en büyük birlik olarak görme
eğilimindeki araştırmaların ötesine geçilmesiyle mümkün olmuştur.4
1960’lı yılların sonunda gelişmeye başlayan metindilbilim sözlü ve yazılı
metinlerin dilbilgisel ve anlamsal yapılarıyla iletişimsel boyutunu ele alır. Başka bir
deyişle metinlerin üretilme ve alımlanmasındaki düzenlilikleri saptamaya çalışır.
Metindilbilim, üretilen metinlerin daha düzgün ve işlevsel olmalarına, karşılaştığımız
metinlerin daha kolay anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olur. Yazınsal
ürünlerin de yapılarını inceleyen metindilbilim, bunların yorumlanmasına yardımcı

1

Vardar, Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1998, s. 47
Keçik, İlknur-Uzun, Leyla, Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir 2003, s.3-4
3
Aynı Eser, s.3-4
4
Uzun, Leyla, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ankara 1995, s.17
2
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ipuçları sunar, yorumların metin örgüsü açısından sağlam temeller üzerinde
oturmasına olanak sağlar.5
Metindilbilimin temel işlevleri arasında metnin dilsel yapısını incelemek, genel
bir metin içinde tutarlılık ve anlam olgusunu ele almak, değişik metinler arasında
farklı ve ortak yönleri dilsel boyutta ve anlama yaratma açısından irdelemek, yazarmetin-okur ilişkisinde yazar ve okurun işlevlerini ve sınırlarını belirlemek, bu iki
kutup arasındaki dilsel ve metin yoluyla yapılan iletişimi tanımlamak vardır.6

1.2.1. Metin Dilbilimin Temel Birimi: Metin
Metin (text) belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi
tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür. Bir başka
deyişle, bildirişim değeri taşıyan, eyleme yönelik devingen bir bütündür. Kısaca
metin, başı ve sonu ile kapalı bir yapı oluşturan dilsel göstergelerin art arda geldiği
anlamlı yapı olarak tanımlanabilir.7
Metin, Leyla Uzun ve İlknur Keçik’in tanımına göre ise mantıksal, anlamsal ve
dilbilgisel açıdan bağlantılı bir bütünlüktür.8
Metnin temel nitelikleri göz önünde tutulduğunda, tümce üstü dil
çalışmasında bağlamın ya da iletişim ortamının şekillendirdiği bir yapı kavramından
söz edilebilmektedir. Şimdiye kadar yapılmış metin tanımlarının bir çoğunun doğru
ama tek yönlü bir içerik taşıması da bu özelliğin göz ardı edilişinden
kaynaklanmaktadır. Örneğin, kimi tanımlarda, yalnızca metnin dilbilgisel bileşimi
vurgulanmıştır. Böylece metin, dilsel göstergelerin ve tümcelerin belirli bir biçimde
dizilişi olarak düşünülmüştür. Bu yaklaşım doğrultusunda, öncelikle, yalnızca dizide
var olması gereken bütünlük koşulu ile öne çıkarılmıştır. Ancak, bütünlüğü
sağlayacak düzenlemelere tanımlarda pek yer verilmemiştir. Kimi tanımlarda da
yukarıdakilerden farklı olarak metinsel bütünlük, metin bağdaşıklığının öne
çıkarıldığı tanımlarda olduğu gibi, yalnızca belirli bir koşula bağlanmıştır.9

5

Oraliş, Meral-Özil,Şeyda, Metindilbilimsel Yaklaşımla Yazınsal Bir Metni Çözümleme Denemesi,
Dilbilim Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1992, s.32
6
Günay, Doğan, Metin Bilgisi, İstanbul 2001:Multilingual, s.41
7
Aynı Eser, s.33
8
Keçik, İlknur-Uzun, Leyla, a.g.e., s.11
9
Bu niteliği taşıyan metin tanımları için bkz. Aksan, Mustafa-Aksan, Yeşim, Metin Kavramı ve
Tanımları, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1991, s.92-96
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doğrultusunda yapılan metin çalışmaları, metni salt içsel özellikleriyle değerlendirişi,
metin yüzey yapısıyla sınırlı oluşu açısından çoğu kez yetersiz görülmüştür.10
1.3. Metinsellik Ölçütleri
Metin olmanın belirli ölçütleri vardır. Her tümce dizisi metin değildir. Bir
metnin bağdaşıklık, tutarlılık, durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik ve metinler
arasılık ölçütlerine uyması gerekir.

1.3.1. Tutarlılık
Tutarlılık (coherence) metindeki anlamsal-mantıksal uyum, yani bütünlüktür.
Metindeki dilsel, dilbilgisel uyum, anlamsal-mantıksal uyumun ortaya konuluşunda
metin alıcısına ipuçları verir.11 Bu terimin Türkçe karşılığı değişik kaynaklarda
bağlaşıklık olarak da görülebilir.
Bir metni tutarlılığı bakımından incelemek, üst yapı olarak genel metin
çevresinde, metnin tümünü anlamsal olarak değerlendirmek demektir.
Tümcelerin sıralanışını ve aralarındaki ilişkileri ele almak bağıntısal bir
inceleme; genel olarak metnin bütünlüğünü ele almak ise tutarlılıkla ilgili bir
değerlendirmedir. Bir metindeki tutarlılığı incelemek demek şu yanlarına dikkat
etmek demektir.
Metnin tutarlı olması, öğelerin çizgisel gelişimi içinde izlek, kişi, yer ya da olay
bakımından yinelenmesi ve temel bir izlek çerçevesinde gelişmesi gerekmektedir.
Metinde kişi, olay, durum gibi konuların farklı biçimde yenilenmesi, önceden
kullanılan ya da sonradan kullanılacak metin içi öğelere gönderimde bulunması
anlatımı zenginleştirir. Bu okuyucunun metinde geçen şeyleri anlamasını ve kişi,
olay ya da durum arasında ilişki kurmasını sağlar.
Tutarlı bir metnin özellikleri şöyle özetlenebilir.

1)

Tutarlılık her yeni bilginin öncekilerle ilintili olması, öncekilerle bağıntılı
ve önceki bilgilere katkı yapması ile gerçekleşir. Ne denli kısa olsa da
tutarlılık açısından metnin birliğinden söz edilebilir. Yani biçim

10
11

Keçik, İlknur, Uzun, Leyla, a.g.e., s.17-18
Aynı Eser, s.11
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bakımından sıklığından, doku zenginliğinden ve anlam bakımından
yoğunluğundan söz edilse de metin her bakımdan tutarlı olmak
zorundadır. Bu denli yoğun olan bir anlatımda kullanılan her şey birden
çok şeye gönderimde bulunabilir, birden çok biçimde yorumlanabilir.

2)

Metnin tutarlı olması için iyi bir düzenlenme biçimi olmalıdır. Verilen
bilgi, belirli bir düzenlenmeyle alıcıya aktarılmalıdır. Metne yerleştirilecek
betimlemeler metinden ayrı olmamalı, tersine metinle doğrudan ilişkili ve
yerli yerinde olmalıdır.

3)

Tutarlılık söylenmek istenen her şeyi anlatabilmek için gerekli her şeyin
söylenmesi ile olur.

4)

Bir metnin tutarlı olması, anlamsal olarak da tutarlı olmayı gerektirir.
Başta söylenilen her şey metnin sonunda tam karşıtı bir duruma
dönüşmüşse burada anlamsal olarak tutarsızlık vardır. Tutarlılık açısından
metinde karşıt düşünceler bir arada olmamalıdır.12

1.3.2. Bağdaşıklık/Bağlaşıklık
Metinlerde

bütünlük/bağdaşıklık

çalışmaları,

bağdaşıklığı

(coherence)

metinselliğin ölçütlerinden biri olarak kabul eden ‘tümce ötesi dilbilim’
çalışmalarıyla 1970’lerde başlamıştır.
Yağcıoğlu, makalesinde bağdaşıklığın ve bağdaşıklığın farklı araştırmacılarca
yapılan tanımlarına yer vermektedir. Bunlardan Widdowson’a göre bağlaşıklık
“önermeler arasındaki açık, dilbilgisel olarak gösterilen ilişki” bağdaşıklık ise
“edimsel eylemler arasındaki bağıntı” olarak tanımlanmaktadır. Beaugrande ve
Dressler’a göre ise bağdaşıklık “metin dünyasının bileşenlerinin, yani yüzey metnin
temelini oluşturan kavram ve ilişkilerin düzenlenmesinin karşılıklı olarak
erişilebilirliğini içeren biçimlerle ilgilidir” diye tanımlanmaktadır.13

12

Günay, Doğan, a.g.e., s.97-103
Yağcıoğlu, Semiramis, Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Eşdizimin İşlevi, Türkçede Bilgi
Yapısı ve Bilimsel Metinler (L.Uzun ve E.Huber haz. İçinde)
13
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Halliday ve Hasan metinsel bütünlüğün sağlanması için kullanılan
bağlantıların oluşturulmasında var olan tek ölçütün bağdaşıklık olduğunu
savunmaktadır. Onlara göre bağdaşıklık metindeki anlam ilişkilerini göstermektedir.
Bir tümce dizisinin metin olabilmesini yani metnin doğru biçimlendirilişini (texture)
bağdaşıklık ilişkileri sağlamaktadır. Bu da neyin metin olduğu, neyin metin olmadığı
konusunda bir ayrım yapabilmemizi sağlamaktadır.14
Yağcıoğlu, Ventola’nın yaklaşımından hareketle herhangi bir metindeki
sözcüksel öğelerin önceki ve sonraki öğelerle bağlaşıklık ilişkileriyle bağlanmış
olmaları durumunda, söz konusu metnin bu tür ilişkilerin olmadığı metinlere oranla
daha sıkı örülmüş, daha bağlaşık bir yapı sergilediğini; Halliday ve Hasan(1976)’ya
dayanarak da sözcüksel bağlaşıklığın metne belli bir konu tutarlılığı ve konunun
hangi yönde gelişebileceği konusunda öngörülebilirlik sağladığını ve söylemin bir
konudan diğerine başıboş gezinmesini önlediğini belirtmektedir. 15

1.3.3. Kabul Edilebilirlik
Kabul edilebilirlik (acceptability), metnin durum bağlamı ile uyumlu olmasıdır.
Kabul edilebilirlik taşıyan bir metin, iletişimsel amaçlarına uygun bir biçimde
bağlaşık ve tutarlı kılınmış ve uygun bir durum bağlamında kullanılmıştır.16
Her ulustan yazarın kültür dünyası birbirinden farklıdır, birbirlerine
yabancıdırlar. Böyle olunca kabul edilebilirlik evrensel olmaktan öteye daha yerel bir
değerdir denilebilir. Kuşkusuz evrensel ölçütlerde kabul edilebilirlikten söz
edilebilir. Ulusların kendi aralarındaki kültürel, toplumsal ya da tarihsel
etkileşimlerin sonucunda, günümüzde toplumlar arası yakınlaşma geçmiş zamanlara
göre daha fazladır. Bunun yanında bilimde ve teknolojideki gelişmelerle iletişim
alanındaki yenilikler sonucu evrensel anlamda kabul edilebilirlik ölçütleri her gün
artmaktadır.17

14

Halliday, M.A.K., Hasan, Ruqaiya, Cohesion In English, Longman, Londra 1976, s.2-4
Yağcıoğlu, Semiramis, Çevreyle İlgili Gazete Haberlerinde Eşdizimsel Bağlaşıklık ve Metin
Bağdaşıklığı, XI. Dilbilim Kurultayı: Bildiriler, Ankara ODTÜ 22-23 Mayıs 1997, s. 181-182
16
Keçik, İlknur - Uzun, Leyla, a.g.e., s.12
17
Günay, Doğan, a.g.e., s.108
15

7

1.3.4. Durumsallık
Durumsallık (situationality), metnin iletişimsel amaçlarının durum bağlamı
içinde belirginleşmesidir.18
Metnin okunması sırasında okuyucu okuduğu metinle ilgili bazı soruların
yanıtını öğrenmek ister. Okuyucu, metnin yazarından başka, metnin yazıldığı yer ve
zamanı da merak eder. Yani metni belli bir konuma yerleştirerek okumaya çalışır.
Bir metni anlama, gerçek durumu (yer ve zaman) ile metin arasındaki ilişkiyi
bilmekle gerçekleşebilir.19

1.3.5. Bilgisellik
Bilgisellik (informativity), metnin alıcısı için yeni bilgi taşımasıdır. Yeni bilgi
değeri taşımayan tümce yığınlarının metinsellik değerleri çok azalır ya da yoktur.20

1.3.6. Metinler Arasılık
Bir metin diğer tüm anlatımlardan yalıtılmış, onlardan soyutlanmış bir şey
değildir. Bir metin tek başına yazılmamıştır, tek başına değildir ve tek başına
okunamaz; başka metinlerle ilişkisine göre bir değeri ve bir anlamı vardır.21
Metinler arasılık (intertextuality), bir metnin önceki diğer metinlerle kurduğu
ilişkidir.

Her

metin,

önceki

diğer

metinlerle

ilişkiye

girer.

Bu

metnin

anlamlandırılması sırasında alıcının o metni ilişkili olduğu diğer metinleri de
düşünerek kavramasını sağlar. Bir bilimsel yazıdaki alıntılar, bir gazete ve köşe
yazısındaki göndermeler ya da bir karşılıklı konuşmada geçen önceki sözlere yönelik
hatırlatmalar metinler arası ilişkinin örnekleridir.22
1.4. Metin Türleri
Her metin aynı amaçla yazılmamıştır. Her metnin yazılışı, kendi biçimsel
özellikleri içinde olur. Yani bir hekim reçetesi, mektubun genel görünümü, yemek
tarifi, şiir, kanun maddesi, polis tutanağı ya da bir konu ile ilgili olarak yazılacak
18

Keçik, İlknur - Uzun, Leyla, a.g.e., s.12
Günay, Doğan, a.g.e., s.108
20
Keçik, İlknur, Uzun, Leyla, a.g.e., s.12
21
Günay, Doğan, a.g.e., s.151-152
22
Keçik, İlknur, Uzun, Leyla, a.g.e., s.12
19
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raporun düzenlenişinin kendine özgü dış görünüşü ve yazılış biçimi vardır. Bunlar
bir yanıyla toplumlarca kabul edilmiş genel ölçütler, diğer yanıyla da ilgili anlatımın
kendi işlevsel biçimine uygun olarak zaman içinde geliştirilmiş düzenlenmeleridir.
Metin türlerine göre, her okuyucu her gün değişik metinlerle karşılaşır. Aslında
bunların tipi ya da türü okuyucuyu doğrudan ilgilendirmez. Daha önce kabul edilmiş
genel metin özelliklerine göre bir okuyucu, metnin tipini ya da türünü bilmeden de
okuyabilir ve metni anlayabilir. Tür genel bir koşullanmanın sonucudur. Yani
gazetedeki köşe yazarının görüşünü okumak isteyen birisi bir destan ya da hava
tahmin raporu okumayacağını bilir. Bir bakıma insanların değişik ortamlarda
karşılaşabileceği metinlerle ilgili koşullanmasından söz edilebilir.23
Bir yazar oluşturduğu metinde bir şey anlatmak, betimlemek ya da açıklamak
isteyebilir. Yazarın bu yaklaşımına göre metin tiplerinden söz edilebilir. Yazar, bir
görüşü savunur, gelecekten haber verir, şiirsel bir yapı ile okuyucunun karşısına çıkar
ya da alıcıdan bir eylem yapmasını ister.
Metin

tipi;

yazarın

varsaydığı

okuyucusundan

dolayı

yapacağı,

gerçekleştireceği ya da hayal edeceği şeylerle ilgili bir tanımlamadır. Her metin ya da
metin parçasının metnin işlevi denen temel bir özelliği vardır. Yazarın niyetine ve
yazar tarafından metnin düzenlenişine bağlı olarak bir metnin tipinden söz edilebilir.
Bunun belirlenmesi, vericinin yani yazarın niyetiyle (metnin işlevi ile) doğrudan
ilintilidir. İşlevi bakımından sekiz değişik metin tipinden söz edilebilir. Yazarın
niyeti; bir öykü anlatmak olabilir (anlatısal), bir betimleme yapabilir (betimleyici),
bir şey kanıtlamaya çalışabilir ya da bir şeyi eleştirebilir (kanıtlayıcı), bilgi verebilir
(açıklayıcı ya da göndergesel), bir düşünceyi telkin edebilir yada bir öneride
bulunabilir (buyurucu), konuşmaya dayalı bir anlatımla düşüncesini açıklayabilir
(söyleşimsel), alıcının duygularını söz sanatları ile süsleyerek açıklayabilir (söz
bilimsel) ya da gelecekten haber verebilir (önceden haber verici metinler) 24
Bu metin tiplerinden sadece tezimizde geçenlerle ilgili açıklamalara
değinilecektir.

23
24

Günay, Doğan, a.g.e., s.149
Aynı Eser., s.153-154

9

1.4.1. Anlatısal Metin
Anlatısal (Narrative) metin bir kişinin (anlatıcı) belli bir bakış açısı ile,
birbiriyle ilintili olaylar dizisini belli bir uzam ve zaman içine koyarak kurguladığı
metin tipleridir. Böyle bir tanımdan yola çıktığımız zaman bir anlatıcı için, anlatı,
anlatı kişileri, birbiriyle ilintili olaylar dizisi, kurgulama, bakış açısı, uzam ve zaman
kavramları gereklidir. Bunlara ek olarak anlatının belli bir ana fikri ve izleği ile
anlatının anlatma düzenini de belirtmek gerekir.

Anlatıdaki

olaylar,

anlatıcının

belirlediği belli bir düzen içinde sunulur. Anlatısal metinde yazarın işlevi ya da
amacı, gerçek ya da imgesel bir olayın okuyucu tarafından düşlenilmesini ve
okuyucunun öykü üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır. Yazar, anlatının üretim
(sözceleme) aşamasında tek yetkili kişi olduğundan, metinle ilgili her türlü
düzenlemeyi yapar. Bir anlatı gerçek yaşamı değil, imgelemsel ikinci bir dünyayı
sunar. Her anlatı, yaşanılanı aktarma, bunları serüven içinde gösterme gibi özellikler
taşısa da, düş/gerçek ikilemi içindeki anlatıcı, yaşam ve yaşamdan kalan izler
bağlamında olaylar sunar. Bir başka şekliyle yazar, kendi dünya görüşü, anlatıcı
kimliği ve düşünce boyutu içinde bir olaylar dizisini okuyucuya sunar.25 İki temel
anlatı türünden söz edilebilir. Gerçek olayların anlatıldığı metinler ile düşsel
olayların anlatıldığı metinler.

1.4.1.1. Kurmaca (Estetik) Anlatı
Bir şeyi anlatmak, yani söze ya da yazıya dökmek öncelikle kurgulamaktır.
Sıradan insan da, politikacı da, hukukçu da, tarihçi de, toplumbilimci de,
matematikçi de, öykücü de gerçeği kurgular yani onu kendi düzleminden başka bir
düzleme taşıyarak yeniden düzenler, bunun sonucu olarak da bir ölçüde kendi
özünden uzaklaştırır. Bu da bize, başka birçok şey arasında, gerçek dediğimiz şeyin
hep aynı düzlemde yer alan, tek biçimli, tek tanımlı bir veri olmadığını gösterir.26
Kurmaca (fictive) anlatı, imgelem gücüne dayalıdır. Burada anlatı yazarın
kendi yarattığı olay ve kişilerden oluşan bir imgelemsel dünyada gelişir. Kurmacanın
göndergesi metnin kendi üzerindedir. Anlatımdaki olay örgüsü imgeleme gücü ve
düşlemeye dayanır. Söylence, fabl, mesel, öğütlük, destan, garip olaylar, kısa öykü,

25
26

a.e., 158-159
a.e., s.160
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roman gibi türler kurmaca anlatı ile yazılır.27 Kurmaca anlatıda dış gerçekliğin
doğrudan görünmemesi önemlidir.
Pauli Saukkonen’in metin türleri tablosuna göre estetik anlatı, kurmaca,
gerçekliğin simgelerle verildiği, betimleyici, duyuşsal, entelektüel özellikler taşıyan
anlatı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür bir anlatı bilgi dünyasının nesnel
gerçekliğini yansıtmaz.28

1.4.1.2. Kurmaca Olmayan (gerçek) Anlatı
Kurmaca olmayan (unfictive) anlatı gerçek olaylarla ilgili bilgilere dayanır.
Yani bu anlatının göndergeleri gerçek dünyaya olmaktadır.
Aslında anlatısal bir metin söz konusu ise, buradaki gerçek olayın anlatımı da
gerçek yaşamdakine aynen uymaz. Yazarın oluşturduğu dilsel dizge, hiçbir zaman,
daha önce olmuş ya da yaşanmış bir gerçeğin doğrudan doğruya yansıtılması
değildir. Var olan gerçek üzerine kurulmuş ya da temellendirilmiş kurmaca bir
dünyanın gerçeğe benzer bir yaklaşımla anlatımı söz konusudur. Yazar, yapıtını
oluştururken, belli bir gerçeğe, yaşamdan bir kesiti, belli bir anı başlangıç noktası
olarak seçebilir. Ancak yazar bir tarihçi gibi anlatısına aldığı gerçek olayı olduğu gibi
yansıtmaz. Daha önce yaşanmış bir olaydan yola çıkarak anlatısını oluşturmayı
düşünmüş olsa da, kendi düş gücüyle geliştirir, değiştirir ve sonuçta olay örgüsünü
kendisi yeniden kurar. Bu olay örgüsü, gerçek yaşamda daha önce olmuş bir olayla
tam olarak çakışmaz.
Kurmaca olmayan anlatı gerçeğin anlatısıdır. Anlatıdaki olay örgüsü gerçek
dünyaya ait bilgi ve belgelerden oluşur. Günlük söyleşimler, anlatı biçiminde
aktarılan bilgiler, rapor, tanıklık bilgileri, gazete röportajları, yaşam öyküsü,
özyaşamöyküsü, tarihsel anlatılar kurmaca olmayan (gerçek) anlatı ile yazılır.29

1.4.3. Bilgilendirici Metin
Bilgilendirici metin (informative text) bir bilgiyi, herhangi bir alandaki verileri
açıklar. Öğrenilen bilgi ile ilgili olabilecek boşlukları ya da alıcıda varsayılan eksik

27

Günay, Doğan, a.g.e., s.161
Saukkonen, Pauli, What are the Main Semantic-Pragmatic features of Stylistic Text Types?,
Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, Tokyo 1983, s.1038
29
Günay, Doğan, a.g.e., s.160-161
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bilgileri doldurmayı ve istenilen verileri bütünüyle karşılamayı amaçlar. Bütün
bunları yaparken okuyucunun düşüncesini bütünüyle değiştirmeyi amaçlamaz.
Kısaca bu tür metnin tek amacı bilgi vermektir. Yazar, bilgilendirici metinde,
vereceği bilgilerin amacını iyi belirlemeli, konusunun sınırlarını çizerek ona bağlı
kalmalı ve konuşma aracı olarak kullandığı dilin olanaklarını iyi tanımalıdır. Doğal
olarak seslendiği kişi ya da kişilerin düşünsel ve ekinsel düzeylerini, konuştuğu
ortamın özelliklerini de göz önünde bulundurmalıdır. Bir ders kitabındaki felsefe
anlatımı ile bir kuramı açıklamaya yönelik hazırlanmış felsefe kitabının dili farklı
olacaktır.30
1.5. Metinde Konu
Berke Vardar, Konu’yu (topic, theme) söylemde sözü edilen, hakkında bir şey
söylenen kişi ya da nesne olarak tanımlar.31
Konu metnin bütünlüğü içinde üç ayrı konumda işlemlenir.
1. Metin Konusu; metnin ne hakkında olduğunu gösterir. Metnin konusunu,
metnin başlığı belirler.

2.

Alt Konu; metin konusuna yönelik destekleyici düşünceleri gösterir.
Genellikle söylem bağlaçları alt konuları belirler.

3. Tümce Konusu; tümcenin ne hakkında olduğunu gösterir. Genellikle
tümce başı konumu ve bu konumda bulunan öğe, tümce konusunu belirler.
Tümce konularını adlar ya da ad öbekleri taşır. Bir tümcede gücül
(potansiyel) olarak, konuyu gösteren öğe ve konuya yönelik bilgileri taşıyan
öğeler bulunur. Tümcenin konuya yönelik bilgileri içeren bölümü yorum
olarak adlandırılır.32
1.6. Metinde İleti
Konunun anlatılışında bir izleksel ana çizgi, bir ağırlık noktası, hemen kendini
belli edebilir. İleri sürülen düşünce, tek bir mantık çizgisinden izlenmeye elverişli
olabilir. Öte yandan, konunun bir ana izlek çerçevesindeki değişik izlek yapılarıyla
30

Aynı Eser, s.270-271
Vardar, Berke, a.g.e., s.143
32
Keçik, İlknur, Uzun, Leyla, a.g.e., s.33
31

12

sunulduğu durumlar da vardır. Böyle durumlarda, yazarın değişik izlek yapılarını
nasıl bir anlam bütünlüğüne sokmayı amaçlamış olduğu önem kazanır. Bu bütünlük
baştan sona somutlaştırıcı ara açıklamalarla ya da simgesel bir düzeydeki çağrışımsal
anlamlarla oluşturulabilir. Metni okuduktan sonra okuyucunun kafasında oluşan bu
anlamsal bütünlük metnin iletisidir (message).33
Yazınsal yapıtlarda yazarın metni tek anlamlı, bir bakıma yalınlaştırılmış olsa
bile, okur hiçbir zaman iletinin tümünü algılayamaz. Algılama hep kesintilidir.
Okuma eylemi hem okurun bilincinden hem de yazarın iletisinin süzgecinden geçer.
Durum bu olunca, okur her öğeyi algılayamaz, sadece kendisine yakın olan,
kendisini etkileyen, kendi birikimiyle anladığı öğeleri seçer. Yazarın metni ne kadar
iyi düzenlenmişse, okur da o kadar çok öğeyi anlayacak, alacaktır. Kötü düzenlenmiş
bir metnin okuru, biçim ve içerikten daha az şey alacaktır. İyi ya da kötü
düzenlenmiş olsun, metnin birden çok okunmasıyla daha çok şey algılanır, ama
hiçbir zaman yazarın metnine yerleştirdiği her şey algılanamayacaktır. İşte okuma
eyleminde ilk ayrımlar böyle ortaya çıkar. Farklı bilinçler aynı metni farklı
biçimlerde süzerler. Bunun sonucu olarak da, aynı metnin yaptığı çağrışımlar
arasında önemli farklılıklar olabilir.34

1.7. Eşdizimlilik ve Eşdizimsel Örüntüleme
Halliday ve Hasan, metinde kullanılan sözcükler arasında var olan çeşitli
anlamsal ilişkileri sözcüksel bağlaşıklık (lexical cohesion) adı altında, yineleme
(reiteration) ve eşdizimlilik (collocation) olmak üzere iki geniş alt grupta
toplamışlardır. Ya metinde daha önce kullanılmış bir sözcük tekrarlanır ya da sözcük

daha önce kullanılmış bir sözcükle eşanlamlılık ya da yakın anlamlılık ilişkisi
içinde olabilir. Konuşucu/yazar daha önce kullandığı bir sözcüğe, daha genel bir
anlam taşıyan bir sözcükle gönderimde de bulunabilir. Sonuç olarak hangi biçimde
olursa olsun yinelenen sözcüklerin göndergeleri ortaktır. 35

33

Akşit, Göktürk, Çeviri:Dillerin Dili, İstanbul 2000, s.21
Kıran, Zeynel-Kıran, Ayşe, Dilbilime Giriş, Ankara 2001, s.83
35
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Eşdizimlilik/eşdizimsel örüntüleme sadece aynı bağlamda kullanılmalarından
dolayı ilişkilendirilen sözcüklerin yarattığı bağlantıları kapsar. Diğer bir deyişle aynı
konuları işleyen metinlerde bir arada kullanılma eğilimi gösteren sözcüklerin,
birbirleriyle eşdizimsel bir ilişki içinde oldukları ifade edilmektedir.36
Böylece söylemde bazı öğelerin nasıl eklemlendiği ve belli ideolojilere bağlı
toplumsal grupların bu metinlerde eklemlenmiş öğeler arasında nasıl bir bağdaşıklık
bağıntısı kurarak metinleri anlamlandırabildiklerini araştırmak gereği ortaya
çıkmaktadır. Herhangi bir metinde dağılım gösteren öğeler arasında kurulan anlam
ilişkileri ‘açık’ ve ‘kendiliğinden anlaşılabilir’ olarak okuyucular tarafından
yorumlanabiliyorlarsa, böyle bir metnin ideolojik işlevini yerine getirdiğini
söyleyebiliriz. Bir çok dilbilimsel çalışma öğelerin birlikte görülme özelliği olarak
tanımlayabileceğimiz eşdizimlilik ve metinsel bağdaşıklık arasındaki bağıntının
güçlü olduğunu ortaya koymuştur.37
Günümüzde yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, sözcüksel
bağlaşıklığı sağlayan eşdizimsel örüntüleme, metin konusunu geliştirmede gerekli
olan önemli kavramları yansıtmakta, dolayısıyla da metindeki temel fikirleri ortaya
çıkarmaktadır.
Halliday ve Hasan aralarında herhangi bir bağ olmayan sözcüklerin sık sık bir
araya gelmelerinin bir işlevi olarak eşdizimliliği, sözcükler ve tümceler arasında
bağlaşıklık yaratarak onların bir metin olarak anlamlandırılmasını sağlayan bir
düzenek olarak ele alır. Aynı anlamsal alana ait olmaları nedeniyle ‘pipo’, ‘tütün’ ve
‘duman’ bağlaşıklık etkisi yaratırlar. 38
Buna göre, eşdizimselliği gözlemlenen bir sözcüğün dizimsel olarak iki
yanında neyin bulunduğuna bakılır. Eğer sözcük gece ise eşdizimlerinden biri büyük
bir

olasılıkla

karanlık

olacaktır.

Eşdizimsel

sözcüklerin

arasında

birlikte

kullanıldıkları metnin konusuyla bağdaştırılmalarının dışında herhangi bir dizgesel
ilişki yoktur. Örneğin savaş ve yok etme sözcüklerinin görünürde birbirleriyle hiç bir

36

Oktar, Lütfiye, Çevreye İlişkin Haber Metinlerinin Dilbilim, Sosyal Psikoloji ve İletişim Bilimi
Açısından Çözümlenmesi, XI. Dilbilim Kurultayı: Bildiriler, Ankara ODTÜ 1997, s. 163-164
37
Yağcıoğlu, Semiramis, Geçmiş mi? Günümüz mü?:Çatışma Söyleminde Tarihselliğin
Kurgulanmasında eşdizimsel Örüntülemenin İdeolojik İşlevleri, 1990 Sonrası Laik Antilaik
Çatışmasında Farklı Söylemler.Disiplinler arası bir yaklaşım, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2002,
s.121
38
Oktar, Lütfiye, a.g.m., s.164-165
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ilişkisi olmamasına rağmen şiddet ile ilgili konularda birlikte görülmelerinden dolayı
bağlaşıklık etkisi yaratırlar.39
Eşdizimsel örüntüleme metinsel düzenlemeyi, bağlam oluşturmayı ve metinsel
tutarlılığı sağlamakta önemli bir işlev üstlenmekte ve böylece konunun canlı
tutulmasına katkıda bulunmaktadır. Sözcüksel bağlaşıklık, metindeki tümcelerin
sıralanması ve bağlam oluşturma açısından önemli işlevler yüklenmektedir. Genel
olarak sözcüksel bağlaşıklık metinde konu tutarlılığı ve bu konunun hangi yönde
gelişeceği konusunda öngörülebilirlik sağlayarak söylemin bir konudan diğerine
başıboş gezinmesini önlediği ileri sürülmektedir.40
Hoey sözcüksel bağlaşıklığın metnin düzenlenmesine katkıda bulunduğunu, bir
metnin içinde yer alan tümceler arasında kurulan sözcüksel bağların güçlülük
derecesine göre, bazı tümcelerin konu belirleyici olarak işlev gördüklerini, sözcüksel
bağları zayıf kalan tümcelerin ise konu bütünlüğüne daha az katkıda bulunduğunu
vurgulamaktadır. Bilgi akışının sürdürülmesine katkıda bulunan tümceleri asal,
sözcüksel bağları diğer tümcelere oranla zayıf olan, dolayısıyla bilgi akışıyla
doğrudan bağlantısı olmayan tümceleri yanal tümceler olarak tanımlamaktadır. Yanal
tümcelerin metinden çıkartılmasıyla bütünlüğü ve bağdaşıklığı bozmadan daha sıkı
örülmüş kısa metinler elde edilebilir. Eşdizimsel örüntünün yeteri kadar güçlü
olmadığı metinlerde tümceler arası bağları zayıflamakta ve okuyucunun bütüne
ulaşmakta zorlanmaktadır. 41
Eşdizimsel örüntüleme asal tümcelerin oluşturduğu ve kendi içinde bir anlam
bütünlüğü olan metinle, bilgi akışıyla hiçbir ilişkisi olmayan, bilgi değeri taşımayan
tümcelerin oluşturduğu metin arasındaki sınırların çizilmesine yardımcı olmaktadır.
Bu bağlamda eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi, metnin yapısına yönelik olarak
sözcüksel bağlaşıklık ve metinsel bağdaşıklık ilişkisini ortaya çıkarmayı öngören
çalışmalarda uygun bir araştırma yöntemidir.

39

Yağcıoğlu, Semiramis, Sosyoloji Metinlerinde Konu Sürekliliğinin Eşdizimsel Örüntü Açısından
İncelenmesi: Edimbilimsel bir yaklaşım, Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, German (Essen)
2002, s.190
40
Halliday, M.A.K., Hasan, Ruqaiya, a.g.e., s. 288
41
Hoey, Michael, Patterns of Lexis in Text, Oxford University Press 1991, s. 8-12
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1.8. Hiyerarşik Bir Bilgi Kümesi Olarak Kavram
1.8.1. Kavram ve Kavram Alanı
Kavramlar (concept) insanın çevresindeki nesnelere, olay ve durumlara ait,
kişisel gözlem ve deneyimlere dayanan tasarımların zihinde yer eden ve bir
soyutlamayla (abstraction) dile dönüşen yönüdür, göstergelerin gösterilen yanıdır.
İnsanoğlu, dil gücünün, dil yetisinin yanında, çevresine, yaşadığı dünyaya ait
sürekli deneyimler edinme, tanıma yetisine de sahiptir. Çocuk, dilini edinirken aynı
zamanda örneğin süt sözcüğüyle birlikte, onun içilen beyaz bir sıvı olduğunu,
ekmek’in bir yiyecek, kuş’un uçan bir hayvan olduğunu öğrenir. Böylece, zamanla
çocuğun zihninde birtakım ses bileşimlerine, sözcüklere bağlı biçimde, deneyimlerin
de ürünü olarak kavramlar oluşur. Bardak, kedi, soba, elma gibi somut nesnelerin
yanında, zamanla kıskançlık, özlem, rüya gibi, doğrudan doğruya dile dayanan soyut
kavramlar da edinir.
İnsan zihninde var olan bir yeti, dünyadaki nesneleri sınıflandırmayı, genel
kavramlara ulaşmayı sağlar. Menekşenin, gülün, sardunyanın ortak niteliklerine
dayanılarak yapılan bir sınıflama çiçek kavramına, köpek, at, inek, tilki, tavşan… gibi
yaratıklar hayvan genel kavramına ulaştırır bizi. Böylece, bir sınıflandırmayla canlı,
bitki, memeli…gibi genel kavramlar oluşur.
Bir dilin söz varlığını temel alarak kavramı kabaca bir tanımla ‘ bir sözlükte
madde başı olarak yer alan sözcükler’ biçiminde niteleyebiliriz. Ancak bunlardan bir
bölümü bir nesneyi, bir niteliği, bir bölümü de bir olayı, bir oluş ya da devinimi
gösterir.
Kavramlar, insanoğlunun yetiştiği çevreye, birikimlerine ve ruhsal yapısına
göre bireyden bireye ayrımlar göstermekle birlikte aynı dil birliği içindeki insanlarda,
aşağı yukarı belli bir niteliğe sahiptir.
Zihnimiz bize yalnızca tek tek sözcüklere bağlı olarak kavramları tanıma
olanağını değil, aynı zamanda onların ilişkili oldukları başka kavramlarla bağlantı ve
ayrımlarını tanıma olanağını da verir; ayrıca kavramların başka öğelerle ortaya
koydukları kuruluşları tanıma ve çözme yetisine de sahiptir.42

42

Aksan, Doğan, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara 1998, s.40-41
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Bu söylediklerimize dayanarak, kavramı özet olarak şöyle belirtebiliriz:
1)

Kavram, dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin
dilde anlatım buluşudur. Bu anlatım, tuz, ip, su; yüreklilik, çöpçatan,
açlık; hasır altı, tepeden inme, açıkgöz gibi değişik ses ve biçimlerle,
değişik yollardan gerçekleşir; somut ve soyut diye nitelendirdiğimiz
kavramları oluşturur.

2)

Kavram, dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir
genelleme, bir soyutlamadır: ağaç, bitki, hayvan, çiçek, memeli… gibi 43

Kavram Alanı Kuramı
Gerek kavram, gerekse anlam konuları işlenirken özellikle değinilmesi gereken
bir gelişme, kavram alanı (conceptial field), anlam alanı, dil alanı gibi terimlerle
anılan bir akımdır.44 1931 yılında Alman dilcisi Trier tarafından ortaya atılan bu
kuramın temeli, kavramların zihinde birbirinden soyutlanmış olarak ayrı ayrı
bulunmadıkları, bir mozayik gibi birbirleriyle sınırlandıkları, içinde birbirlerini
etkiledikleri alanlar oluşturdukları biçiminde açıklanabilir.
Türkçe’den birkaç örnek verecek olursak alınmak, incinmek, kırılmak,
gücenmek, darılmak, küsmek gibi yakın anlamlıların oluşturduğu bir alanın varlığını
düşünebiliriz. Bu öğelerin değerleri ve birbirlerinden ayrımları, alan içinde
birbirlerine göre belirlenir. Alman dilbilimci Weisberger’in görüşüne göre dil,
dünyayı söze dönüştürme olayıdır; insanlar bir dil ara-dünyası’nda yaşarlar ve bu
dünyayı birbirleriyle sınırlanmış bütünler, kavram alanları halindeki dil öğeleri kurar.
Dil alanı, dil ara dünyasının bir kesitidir.45 Burada belirtilmek istenen gerçek, insanın
dünyayı anadilinin penceresinden tanıdığı ve kavramların, kavram alanlarının o dile
özgü olduğudur. Örneğin Türkçe’de yıkama işleminin değişik sözcükleri olan
yıkamak, çalkalamak, durulamak, şartlamak kavramlarının özellikle sonuncu
kavramın tümüyle aynını başka bir dilde bulmak kolay değildir. Aynı biçimde,
börtmek, kızartmak, kavurmak gibi, aralarında aynı işlemin derece farkları bulunan
öğelerin karşılıkları her dilde aynı kavram alanını oluşturmaz. Türkçe’de, özellikle
43

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil III, Ankara 2000, s.151
Aynı eser, s.161
45
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renkler dünyasında görülen çeşitliliği ve kendine özgü nitelikleri başka bir dilde
bulamayız.46

1.8.2. Kavramsal Açıdan Bağlam ve Bağıntı
Yapısalcılık akımının temsilcilerinden A.J.Greimas’a göre anlamın ön koşulu
bağıntıdır (relation). Bu bağıntı sözcüğüyle bilginin anlatmak istediği, iki sözcüğün
birlikte kavranabilmesi için bulunması gerekli ortak yanları ya da bunların
birbirinden ayırt edilebilmelerini sağlayan başkalıklarıdır. Örneğin keşif uçağı ile
avcı uçağı tamlamalarında uçak ortak yanı, keşif ve avcı ise başkalığı göstermektedir.
Büyük’le küçük’te ortak yön niceliktir; bunlar nicelik açısından bir betimleme sağlar;
ayrılıkları ise birinin küçük, birinin büyük oluşudur.47
Bir gösterge, öteki öğelerle birlikte ve onlarla bütünleşerek, onların da
yardımıyla bir kavramı yansıtmaktadır ki, göstergelerin bağlı bulunduğu bu öğelerin
oluşturduğu bu bütüne bağlam (context) adını veriyoruz. Ancak belli bir kavramın
kesinleşmesi yalnızca, sözcüğün birlikte bulunduğu öğelere değil, göstergenin içinde
geçtiği sözcelere ve konuya da bağlıdır.48
1.8.3. Temel Kavram
Löbner, kavramları sınıflandırırken temel kavramların (basic concept) her
yönden benzer şekillere sahip olan kavramlar olduğunu vurgulamıştır. Bu yaygın
şekil sadece görsellikten ibaret değildir, en önemli özelliği objelerin oluştuğu
karakteristik kısımlardır. Örneğin piyanonun bir klavyesi vardır. Bu klavye her biri
basıldığında farklı sesler çıkaran beyaz ve siyah tuşlardan oluşur. Benzer bir şekilde
kuşların da karakteristik özelliği gagalarının ve tüylerinin olmasıdır. İşte temel
kavramlar varlıkların olağan genel şekillerini çizerler, bir piyano veya bir araba.
Fakat daha kapsamlı bir derecelendirme yapamazlar.
Temel kavramların bizim onları algılama ve kullanım şeklimize göre farklı
işlevleri vardır. Örneğin trompet, piyano ya da bir arp’ın farklı müziksel faaliyetlerde
kullanılan kendilerine özel çalınma biçimleri vardır. Gömleklerin onları çoraplardan
ve ceketlerden ayıran bir giyiliş ve yıkanma şekilleri vardır. Aynı şekilde eşyalar
işlevselliklerine ya da bizim onları kullanış şeklimize göre anahtar, direksiyon ya da
46

Aksan, Doğan, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara 1998, s.42-43
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bir kol gibi parçalardan oluşurlar. Bu parçalar o eşyaların işlevselliğini sağlarlar.
Benzer bir şekilde doğal kategorilerin üyeleri de insan yaşamında farklı roller
oynarlar.49

1.8.4. Üst Kavram
Üst kavram (superordinate concept), kavramların dahil oldukları ulamın
oluşturduğu genel grubun adıdır.50
Lütfiye Oktar, Çevreye ilişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme
başlıklı makalesinde incelediği metinlerdeki anahtar sözcükleri üst kavramlar olarak
nitelendirmektedir. Çünkü onun ifadesine göre her üst kavram bağlı olduğu ulam
içinde yer alan belli sözcük kümelerinden oluşmaktadır. Örneğin, deniz, göl, delta,
sulak alan gibi temel kavramlar doğal çevre üst kavramını oluşturmaktadır.51

1.8.5. Alt Kavram
Alt kavramlar (subordinate concept), kavramsal derecelendirmede en altta yer
alan ve kavramların çağrıştırdıkları genel anlamdan çok, onların kendine özgülüğünü
ve özel niteliklerini belirten sözcüklerdir.
Kavramsal derecelendirme aşağıdaki tabloyla daha iyi anlaşılacaktır.52

Üst Kavram

Giyecek

Araç

Renk

Temel Kavram

Jean, pantolon,

Bisiklet,

Beyaz, siyah,

etek, gömlek,tişört,

motosiklet, otobüs,

kırmızı, sarı, yeşil,

elbise, ceket…

araba, …

mavi, kahverengi

Blue jean, pileli

Yarış bisikleti…

Zeytin yeşili, gök

Alt Kavram

etek, dar etek…

mavisi, kan
kırmızısı

49
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II.BÖLÜM
AADİLİ VE AADİLİ ÖĞRETİMİ

2.1. Anadili ve Anadili Öğretimi edir?
Bir dilin sözvarlığının incelenmesi o dili konuşan toplumun maddi ve manevi
kültürü üzerinde bize en inandırıcı tanıkları getirir. O ulusun yaşayış biçimi,
inançları, gelenekleri, toplumda önem verilen kavramlar ve tarih boyunca ortaya
çıkan çeşitli değişmeler, giderek o toplumun birçok nitelikleri, söz varlığında kendini
belli eder. Hatta üzerinde hiçbir bilgimiz olmayan, görmediğimiz, tanımadığımız bir
ülkenin dilini kitaplardan ya da bir kimseden, iyi öğrenme olanağımızın bulunduğunu
varsayarsak, yalnızca dil aracıyla o ülkede yaşayan ulusun kültürünü ana çizgileriyle
inceleyip öğrenebileceğimizi söyleyebiliriz.53
Anadili (mother tongue), başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, daha
sonra da ilişkili bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireyin
bir toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir.54
Anadili öğretimi (mother tongue teaching) 60’lı yılların ikinci yarısından bu
yana öğretimbilimsel dilbilimin (educational linguistics) çeşitli açılardan üzerinde
odaklandığı bir araştırma alanı durumundadır. Yaşam boyu süren bir süreç anadili
edinimi, anne karnında başlayan ve yaşam boyu süren bir süreçtir.55
Anadili öğretiminin insanları birbirleriyle ve kendileri ile kurdukları
iletişimdeki önemi yadsınamaz. İnsanın yeni bir şeyler öğrenmesinin de anadilini iyi
bir şekilde kullanma becerisi ile gelişebileceği kuşkusuzdur. Bireyin anadilini
kullanma becerileri, eğitimini de yakından ilgilendirdiğinden ve sonuçlandırdığından,
anadili öğretiminin eğitim bilimleri içindeki yeri de çok önemli bulunmaktadır.56
Eğer bir fiziksel güçlük ya da insanlardan uzak kalma, uzak tutulma durumu yoksa,
doğumdan başlayarak 5 yaşa kadar sürebilen sözlü dilin karmaşık yapısının gelişimi,
evrenseldir. Bireyin bilişsel gelişimi açısından bu süreçteki en verimli dönem önokul
(anaokulu) dönemi içinde geçirilen 5 yaştır. Çocuklar 6 ile 12 yaş arasında
53
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anadillerinin sesbilimsel ayrımlarını, sözvarlığını, anlamsal, sözdizimsel, söylemsel
kalıpları ve dil kullanımının karmaşık görünümlerini sözlü dil sistemi içinde
edinmeye devam ederler. Formal okul süreci içinde, doğumdan itibaren başlayarak
süren bu sürece okuma ve yazma öğrenimi de eklenir ve birey bu yolla dilin tüm
kullanım alanlarıyla (konuşma, yazma, dinleme, okuma) okulla birlikte etkileşime
girmiş olur.57 Her yeni yaş ve öğrenim aşamasıyla birlikte bilginin artan akademik
yapısı ve çeşitliliği nedeniyle dil kullanımının bilişsel düzeyi de artar. Örneğin 15-20
yaş dilimindeki bir gencin ilgi duyduğu ya da öğrenimini gördüğü çeşitli alanlara ait
geniş bir sözvarlığını edinmiş olması beklenir. Öte yandan onun için henüz karmaşık
yazma becerilerinin öğrenilmesi süreci devam etmektedir. Bu süreç yaşamının
yetişkinlik döneminde de devam edecektir. Okulda öğrenim yaşantılarıyla kazandığı
deneyimleri sayesinde yaşamı boyunca, karşılaştığı dil kullanımının tüm yeni
bağlamlarını fark edip önceki birikimlerine ekleyecektir. Anadili öğretimi boyunca
akademik gelişimini yetkinleştirmiş bir öğrenci, dilin tüm kullanım alanlarında ve
yaşamı boyunca gereken durumlarda karşılaştığı güçlükleri öğrendiği stratejileri
kullanarak, yeni stratejiler oluşturarak, yani yeni bilişsel öğrenmeler sergileyerek
aşar.58
2.2. İlköğretim Düzeyinde Anadili Öğretimi
2.2.1. Türkiye
Eğitim sisteminin temel amacı; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, düşünme,
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni
fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, ulusal kültürü özümsemiş, farklı
kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji
üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanının
yetiştirilmesidir.59
Türkiye’de ilköğretim 8 yıldır. Temel eğitim okullarında Türkçe öğretiminin
amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

57
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öğrenme yöntemi, http://siirt.meb.gov.tr/kurumlar/ozguncalismalar
58
Aynı makale
59
http://www.iogm.meb.gov.tr, Türk Milli Eğitim Sistemi, Türk milli eğitim sistemini düzenleyen
genel esaslar
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1) Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru
anlama gücü kazandırmak;
2) Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve
düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak
anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak;
3) Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kuralları sezdirmek; onları, Türkçe’yi
gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;
4) Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik
duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;
5) Türlü etkinliklerde öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;
6) Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına
düşeni yapmak;
7) Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma
ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde
yardımcı olmak;
8) Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını
kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.60

2.2.2. Libya
Libya’da eğitim her insanın en doğal hakkıdır ve kimse kimseyi bu haktan
mahrum edemez. Bir ülkenin geleceği çocuklardır ve her toplum, çocuklarını kendi
özel standartlarına göre eğitmeye gereksinim duyar. Libya’da çocuklar devrimlerine
ve devletlerine karşı sorumluluk duymayı kabul edecek şekilde eğitilirler. Çünkü
onlara göre insanlar devrimci düşünceyle devleti oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin görevi sadece sınıfta dersini anlatmak değil sınıf dışında da
insanlara Libya devrimini daha iyi anlamaları konusunda rehberlik etmektir. Libya
okullarında öğretmenler çocuklara geleceklerini şekillendirecek amaçları vermekle
görevlidirler. Kadınlarla erkekler arasında fark yoktur; çünkü Libya lideri Kaddâfi,
Şubat 1981’de “Eğer bu ulus kazanmak istiyorsa kadın ve erkek arasında bir ayırım
yapmamalıdır; çünkü düşman her ikisinin de düşmanıdır” diyerek kadınların
eğitimine karşı olmadığını belirtmiştir. Ona göre eğitim tek başına bir amaç değil,
60

http://www.meb.gov.tr, Türkçe dersinin genel amaçları, Tebliğler dergisi:2098
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yeni bir insan yaratmaktır. Libya’da eğitim ilkokuldan lisansa ve lisans üstüne kadar
herkese açıktır.61
Libya’da sınırlandırılmış müfredat yüzünden, ayrıca donanımlı öğretmenlerin
azlığından ve özellikle ortaokuldan sonra kız öğrencilerin katılımının azalmasından
dolayı sıkıntı yaşanmaktadır.62
Görüldüğü gibi Libya’da eğitimin temel amaçları arasında Arapça’yı anadili
olarak öğretmek yer almamakta, bu ülkede eğitimin temel amacı olarak öğrencilere
Libya devrimini kavratarak yeni ve donanımlı nesiller yetiştirmek görünmektedir..
Çünkü onlara göre eğitim, düşmana karşı kullanacakları en büyük silahtır.

2.2.3. Lübnan
Lübnan Arap dünyasında okuma yazma oranının en yüksek olduğu ülkelerden
biridir.63 Lübnan’da okullar 3’e ayrılır. Özel okullar, halk okulları ve yarı özel
okullar. Eğitim Bakanlığı halk okullarında ders kitaplarını ücretsiz olarak verir. Her
okul Eğitim Bakanlığının verdiği müfredatı uygulamak zorundadır. Özel okullar
bakanlığın kontrolü dahilinde bu müfredata bazı eklemeler yapabilirler. İlkokul 6
yıldır. Öğrenciler ilköğrenimlerine 6 yaşında başlar, 12 yaşında tamamlarlar.64
İlköğretim Lübnanlı her çocuk için zorunludur. Temel eğitim dili Arapça’dır.
Özel okullarda ve halk okullarında Fransızca ve İngilizce eğitim dili olabilmektedir.
Ancak halk okullarında da bu diller okutulmaktadır.65 İlkokul müfredatı kapsamlı
eğitim metotlarını içerir. Müfredat içinde müzik, matematik, çocuk edebiyatı,
coğrafya, bilim, sağlık ve güvenlik, dil sanatları, okuma gibi dersler verilir.66

2.2.4. Suriye
1967 yılından beri bütün Suriye okulları, kolejleri ve üniversiteleri hükümetin
denetimindedir. Eğitim Bakanlığı müfredat gelişimini kapsayan her şeyden
sorumludur.
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http://www.mathaba.net/info/education.htm, Education in Great Jamahiriya
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http://www.ghazi.de/educat.html#primary, Primary Education in Lebanon.
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http://csrd.lau.edu.lb/Publications/StudentReports/Education%20in%20Lebanon.htm, Haddad,
Rola, Education in Lebanon.
65
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Suriye’de ilkokul eğitimi 6 yıl sürer. 6 yaşında başlar, 12 yaşında sona erer.
İlkokul eğitimi ücretsizdir. Eğitim 6 yaşından 15 yaşına kadar zorunludur.67
1967 yılında Mısır ve Ürdün’le imzalanan Arap Kültür Birliği Anlaşmasıyla bu
üç ülke arasında müfredat belirleme, sınav prosedürleri ve her sınıf için öğretmen
yetiştirme ihtiyaçlarını ele alan ortak kararlara varılmıştır. 70’li yıllarda eğitime olan
istek hızla artmıştır. Eğitime halk tarafından güçlü bir destek sağlanması eğitimi
sürekli gelişmeye sevk etmiştir. Hükümet toplumun ekonomik ve politik ihtiyaçlarını
karşılamak için vatandaşların eğitimine önem vermektedir. Ancak Suriye’de eğitim
sisteminin bazı mali sıkıntıları bulunmaktadır.68

2.2.5. Ürdün
Ürdün’de hükümetin bütün gelişme planları içinde temel eğitime ağırlık
verilmektedir. Eğitim ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsizdir ve 15 yaşına kadar
her Ürdünlü çocuğa zorunludur. Diğer ülkelerden farklı olarak Ürdün’de şehir ya da
kırsal alanlar arasındaki ilköğretim başarı oranında çok az bir farklılık
bulunmaktadır.
1988 yılında hükümet eğitim alanında 10 yıllık bir yenilik paketi hazırlamış ve
buna göre eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve
problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamda
kullanmayı sağlamak gibi amaçlar belirlenmiştir. 1998-2002 yıllarında yapılan ikinci
bir yenilik paketine göre ise öğretmenlerin yeteneklerini, okul yönetimini, eğitimsel
bilgi sistemlerini, okul öncesi eğitimi geliştirmeyi ve özel ihtiyaçları olan öğrenciler
için eğitimi amaçlayan planlar yapılmıştır. Bugün Ürdün eğitim sisteminin karşı
karşıya kaldığı sorunlardan biri ülkenin sürekli artış gösteren genç nüfusunun
taleplerinin mevcut eğitim sistemi tarafından karşılanmaya çalışılmasıdır. Ürdün
bunun için öğretmenlerinin, kitaplarının, müfredatın ya da hizmetlerin kalitesini
artıracak çözümler aramaktadır.69
Türkiye’de ve Arap ülkelerinde uygulanan eğitim programlarına ve temel
amaçlara yukarıda değindik. Türkiye’de gerek eğitim ve öğretimde gözetilen
67

http://www.settlement.org/cp/english/syria/learning.html, Syria School Education
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sy0054), Syria Education, Data as
of April 1987
69
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hedeflerin, gerek anadili Türkçe’nin öğretilmesinin çok açık olarak belirtilmesi Arap
ülkelerine göre daha sistemli bir eğitim sisteminin olduğunun bir göstergesidir.
Arap ülkelerinin ayrı ayrı eğitimle ve Arapça’nın anadili olarak öğretilmesi ile
ilgili olarak, Türkiye’ninkiler kadar sistematik ve açık olmasa da bir takım amaçları
ve hedefleri bulunmaktadır. Hemen hemen tümünde bilimsel inceleme ve
araştırmaların ürettiği sonuçlar eğitim politikalarının belirlenmesinde göz önünde
tutulması gereken veriler olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte eğitimden
beklenen hedef ve amaçların gerçekleşmesinin; bilimsel verilerin uygulamaya doğru
yansıtılmasına ve özellikle ders kitaplarının amaca uygun hazırlanmasına bağlı
olduğu yadsınamaz.

25

III. BÖLÜM
METİ ÇÖZÜMLEMELERİ
3.1 İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Ders Kitaplarında Yer alan Ortak Konulu ve İletili
Metinler
Bu bölümde ülkelerin 2. ve 3. sınıf ders kitaplarındaki ortak konulu ve iletili
metinlerin eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi yapılacak ve yıllara göre olması
beklenen kavramsal gelişimin olup olmadığına değinilecektir.
3.1.1. TÜRKİYE
3.1.1.1. Konularına Göre Ortak Olan Metinler
METİ 1
İlköğretim 2. ve 3. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki ‘Orman’ konulu iki metnin
incelenmesi ve yorumlanması:
2.sınıf ders kitabındaki ‘Viran Köy’ ana başlıklı metnin sözcük örüntüsü
aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler ve
itelemeler
tekrarlanış sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
orman
güzelim orman
ağaç

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
6
1

ağaç kesmek

1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

değerini bilememek
gün gelmek
bitmek (orman)
dönmek (çöle dönmek)
oluşturmak (tarla)
vermek (ekin)
fakirleşmek
göç etmek
yok etmek (orman)
yayılmak (sürü)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bir varmış bir yokmuş
çok
köylü

1
2
1

yüzmek (ördek)
yağmak (yağmur)
kurumak (su)
ne yazık ki

1
1
1
1

TOPLAM
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Bağıntılı Sözcükler
sürü
çöl
tarla
çayır
su
ördek
yağmur
zaman
yurt
köy

yemyeşil çayır
ak pak su
gök başlı ördek
kısa zaman
şirin köy, viran
köy

20

26

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü
bağlamında ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 24; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı
ile ilgili fiillerden oluşan 2, bağıntılı fiillerden oluşan 18 sözcük bulunmaktadır.Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir. Çünkü her üst kavram
bağlı olduğu ulam içinde yer alan belli sözcük kümelerinden oluşmaktadır. Örneğin,
‘çayır,

yağmur,

ördek,

su,

tarla’

gibi

kavramlar

orman

üst-kavramını

oluşturmaktadırlar. Başka deyişle bu sözcükler orman sözcüğünün sözlüksel alanını
oluşturmaktadır. ‘köy, köylü, sürü, çöl, viran, ekin’ gibi kavramlar ise orman
kavramına bağıntılı olarak verilen yeni kavramlardır.
Tabloda da belirtildiği gibi metinde “güzelim orman, yemyeşil çayır, ak pak su,
gök başlı ördek, yeni bir yurt, kısa zaman” gibi nitelemeler de yer almaktadır.
Şüphesiz bunlar kavram alanını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir.
Metinde sözcüksel bağdaşıklığın sağlanması için “köy, köylü” örneklerinde
olduğu gibi aynı kökten türemiş sözcükler kullanılmaktadır. Ayrıca “şirin köy-viran
köy” örneğinde görüldüğü gibi zıt anlamlı ifadelere de yer verilmektedir. –miş’li
geçmiş zamanla yazılan bu metinde bağdaşıklık sağlanırken olay sanki okurun
şimdisinde gerçekleşiyormuş gibi bir etki yaratılmaktadır. Bütün bu özellikler de
metinsel bütünlüğü sağlamaktadır.
Tablodaki eylem soylu sözcükler bölümüne baktığımız zaman etmek sözcüğü
ile beraber kurulan ‘göç etmek, yok etmek’ gibi yeni kavramlar sunulmaktadır. Ayrıca
isimden türetilen fiillere de yer verilmektedir. Örneğin, fakir-fakirleşmek, ekin- ekin
vermek, göç-göç etmek, ceza- ceza çekmek, değer- değer vermek’ gibi daha önce isim
olarak bilinen sözcüklerin fiil olarak kullanımları verilerek çocukların kavram alanını
genişletmek amaçlanmaktadır.
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3.sınıf ders kitabındaki ‘Orman Tükenirse’ ana başlıklı metnin sözcük örüntüsü
aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
orman
yeşillik
ağaç

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2
1
2

ağaçlandırmak
dikmek (ağaç)

1
1

şu güzel dağ

5
3
3

1
1
1

sel
bahçe
yağmur
ev
eşya
köylü
genç (bir genç)

yaman bir sel

4
1
3
2
1
2
1

olup bitmek
başlamak (yağmur)
önüne ne çıktıysa alıp
götürmek
inmek (sel)
tükenmek (orman)
kelleşmek (dağ,tepe,bayır)
çaresi olmamak
ertesi gün
bir şey yapmak
başını alıp gitmek

şehir
iş
adam
yurt
köy
emek
insan
herkes
her yan
kimse
yıllarca önce
her yıl

büyük şehir

1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1

iş bulmak
çalışmak
ayrılmak (yurttan)
bırakıp gitmek
emekleri boşa gitmek
karnını doyurmak
e-a karşı savaşmak
hak vermek
yağmak (yağmur)
kesmek (ağaç)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Bağıntılı Sözcükler
dağ
tepe
bayır

TOPLAM

ihtiyar adam

34

1
1
1
1
1
1
1

40

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü
bağlamında ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 31; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı

28

ile ilgili fiillerden oluşan 2, bağıntılı fiillerden oluşan 38 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Tablo incelendiği zaman ‘yeşillik, ağaç, ağaç dikmek, ağaçlandırmak’ gibi
orman sözcüğünün kavram alanı sözcüklerinin bulunduğunu ve bu sözcüklerin metin
içinde sıkça geçtiğini görüyoruz.70
Bu sözcükler metin içinde verilirken orman sözcüğünün üst kavram alanını
oluşturmaktadır.Bu da metnin bütünlüğünü sağlamayı kolaylaştırmaktadır.
Bazı sözcüklerin nitelenerek verildiği metinde aynı zamanda aynı kökten gelen
sözcükler kavratılmaya çalışılmaktadır. Örneğin, ‘yaman bir sel, ihtiyar adam, büyük
şehir, şu güzel dağ ’ gibi nitelemeler, ‘köy-köylü, yeşil-yeşillik’ gibi aynı kökten
gelen sözcükler yer almaktadır. Metinde ayrıca ‘herkes, kimse’ gibi adıllarda yer
almaktadır.
Fiillerin oldukça çok sayıda yer aldığı metinde kavram alanı sözcükleriyle
beraber kavratılmaya çalışılan deyimlere de yer verilmektedir. Örneğin, ‘olup bitmek,
önüne ne çıktıysa alıp götürmek, başını alıp gitmek, emekleri boşa gitmek, hak
vermek’ gibi deyimler yer almaktadır. Bunlar metnin örgüsüyle bağıntılı kavramlar
olarak kavratılmak istenmektedir.
2. ve 3. sınıf Türkçe ders kitabından eşdizimsel örüntü çözümlemesi yaptığımız
bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı Sözcükleri
orman
ağaç
-

Bağıntılı Sözcükler
yağmur
ağaç kesmek
yağmur yağmak
yurt
köy
köylü

Diğer Sözcükler
-

Yukarıdaki tablo incelendiği zaman kavram alanı sözcüklerinin hemen hemen
aynı tarz sözcükler olduğunu görmekteyiz. Bu sözcükler orman konulu bir metinde
geçmesi beklenen sözcüklerdir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi 3. sınıf ders
kitabındaki metinde bu kavram alanı sözcükleriyle, bağıntılı sözcükler daha geniş bir
kavramsal dünya sunmaktadır..

70

Cin, Recai, Kavramlar Dizini, Orman, c.2 s. 600
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Yukarıdaki tablolardan yola çıkarak 2. sınıftaki metinden 3. sınıftaki metne
geçerken sözcüksel düzlemde olan gelişme fark edilmektedir. 3. sınıf kitabında
bulunan metindeki kavramsal çerçeve oldukça geniştir. Kavram alanı sözcükleri her
iki sınıf kitabında da genel olarak aynı olduğu halde 3. sınıf kitabında bu sözcüklerle
bağıntılı deyimler, fiiller de yer almakta bunlar da kavramsal çerçevenin
genişlemesini sağlamaktadır.

METİ 2
İlköğretim 2. ve 3. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki Atatürk konulu iki metnin
incelenmesi:
2.sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Atatürk ile Çocuk’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
Atatürk
Ata
Türk
Bağıntılı Sözcükler
çocuk
sevinç
durgun
dert
hasta
ayna
parça (Atatürk’ten)
göz
okul

TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
5
1
1

küçük bir çocuk

yaşlı göz

7
1
1
1
1
1
1
2
1

15

etrafını sarmak
alkışlamak
kenara çekilmek
ilgisiz durmak
yanına çağırmak
yanıt vermek
arkasını dönmek
ağlamak
gözlerini çevirmek
yakından görmek

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

sevinmek
ne zaman
neden
niçin

1
2
1
1
23

30

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü içinde ad
soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 12; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 23 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metin Atatürk’ün çocuklarla olan anılarından birini vererek çocuklara vatan ve
Atatürk sevgisi aşılamaya çalışmaktadır. Atatürk kelimesinin üst kavramını oluşturan
kelimelerin ‘Ata, Türk, sevinç, okul, çocuk’ olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte
‘ne zaman, neden, niçin’ gibi soru edatlarının yer aldığı metinde bu sözcükler
kavratılırken, ‘yaşlı bir göz, küçük bir çocuk’ gibi nitelemelere de yer verilmektedir.
Tablodaki fiiller bölümüne baktığımız zaman ‘etrafını sarmak, kenara
çekilmek, ilgisiz durmak, yanına çağırmak, yanıt vermek, arkasını dönmek, gözlerini
çevirmek, yakından görmek’ gibi sözcüklerin kavram alanı sözcüklerinin
desteklenmesi amacıyla metinde yer aldıklarını görmekteyiz.
3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Atatürk’ten Anılar’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
Atatürk
paşa
asker
düşman
gazi

itelemeler

Bağıntılı Sözcükler
Çankaya (Çankaya
sırtları)
çocuk
mektep
bakış
zeki bakış
ağız
ufacık ağız
toprak
(vatan
toprağı)
kol (insan)

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
3
3
2
1
5

2

gezmeye çıkmak

1

4
2
1
1
1

yanına sokulmak
ilgi göstermek
oturmak (ikamet etmek)
başını öne eğmek
okumak

1
1
1
1
2

1

bakışlarını gezdirmek

1
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alın (çocuğun alnı)
öpücük
oyun (çocuk oyunu)
ulus
nesil
eser (T.C)
bağır (göğüs)
tavır
düşünce

sıcak bir öpücük

temiz bir nesil

TOPLAM

1

gülümsemek

1

1
1
1
1
1
1
1
1

birini benzetmek
bilmek
kendinden emin olmak
benzemek
büyümek (yetişmek)
ayak basmak
kovmak
öpücük kondurmak
geri göndermek
dönmek (geri)
yetişmek
bırakmak (emanet etmek)
gözü arkada kalmamak

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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35

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü
bağlamında ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 5,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 22; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı
fiillerden oluşan 35 tane sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Bu metinde Atatürk sözcüğünün üst kavramını oluşturan kelimelerin ‘gazi,
asker,düşman, paşa’ olduğunu görmekteyiz. Metinde kavram alanı sözcüklerinin ve
bu sözcüklerle beraber verilen bağıntılı sözcüklerin fazla olması konunun
kavratılmasına katkıda bulunmaktadır. Metinde ifadeleri zenginleştirici nitelemelere
de yer verilmiştir. Örneğin, ‘ufacık ağız, sıcacık bir öpücük, temiz bir nesil, zeki
bakış’ nitelemeleri hem Atatürk’e özgü hem de onun ulusunun geleceği olan
çocuklara özgü özellikleri belirten nitelemelerdir. Metinde ‘bakışlarını gezdirmek,
birini benzetmek, kendinden emin olmak, öpücük kondurmak, gözü arkada
kalmamak, ’ gibi deyimlere de yer verilerek örüntülemeye yeni sözcükler katmanın
yanı sıra gerçek anlamın dışında kullanılan mecaz anlamlar da kavratılmaya
çalışılmaktadır.

Metinde

sık

sık

‘gazi,

paşa’

gibi

sözcüklerle

Atatürk

kastedilmektedir. Bu da metnin iletisini gerçekleştirmeyi destekler nitelikte bir
kullanımdır.
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2. ve 3. sınıf Türkçe ders kitabından eşdizimsel örüntü çözümlemesi yaptığımız
bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Bağıntılı Sözcükler
Kavram alanı Sözcükleri
Atatürk
gülümsemek (sevinmek)
okul (mektep)
-

Diğer Sözcükler
-

Tabloda görüldüğü gibi bu iki metin arasında ortak olan kavram alanı
sözcükleri ve bağıntılı sözcükler çok azdır. Çünkü her ikisinde de Atatürk ve yeni
Türk neslinin bir parçası olan bir çocuğun arasında geçen bir olay anlatılmaktadır.
Şüphesiz ki bizi burada ilgilendiren metinlerin aynı konu ile vermek istedikleri ortak
iletidir. Bu da Atatürk ve vatan sevgisidir.
2. sınıf kitabındaki metinden 3. sınıf kitabındaki metne geçerken sözcüksel
düzlemde olması beklenen gelişme beklendiği gibi gerçekleşmektedir. 3. sınıf
kitabındaki metnin kavramsal çerçevesi oldukça geniştir. Her iki metinde de olaylar
anlatılırken metinsel bütünlük sağlanarak kavram alanı sözcüklerini gölgeleyici
gereksiz kavramlara yer vermemeye özen gösterilmektedir. Bu da sözcüklerin özenle
seçilmesi ve yerli yerinde kullanılması ile sağlanmaktadır.

3.1.1.2. İletilerine Göre Ortak Olanlar

METİ 1
İlköğretim Türkçe 2. ve 3. sınıf ders kitaplarındaki ‘Özgürlük’ iletili iki metnin
incelenmesi:
2.sınıf ders kitabında yer alan ‘Eşek Cereye Gidiyor?’ ana başlıklı metnin
sözcüksel örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
özgür
Bağıntılı Sözcükler
yük (sırta vurulan
yük)
buyurucu

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1

özgür olmak

2

1

yük vurmak

1

1

bir yerlere gitmek

1
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sahip
sırt
yol
çomar (isim)
karakaçan (isim)
arkadaş

1
2
1
3
3
1

TOPLAM

9

durmak
yürümek
nereye
ne
niçin

1
1
2
1
2

12

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü içinde ad
soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 8; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 12 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Sözcük örüntüsü incelendiği zaman özgürlük iletisinin kavram alanına giren
sözcüklerin ‘özgür, özgür olmak’ olduğunu görmekteyiz.71 Bu kavram alanı
sözcükleri ile bağıntılı olarak ‘yük, yük vurmak, sahip, buyurucu’ gibi sözcüklerin
verildiği bu metinde az sözcük kullanılarak iletinin doğrudan verildiğini
görmekteyiz. Anlatılmak istenen düşünce metinde geçen “Özgür olmayanların
durumu budur işte. Başında buyurucu olur. -Dur! der, durursun. –Yürü! der,
yürürsün. Ciçin durup niçin yürüdüğünü bilemezsin. Özgür olmak gibisi var mı?”
bitiş cümleleri ile çok kısa yoldan sağlanmaktadır. Olayın ardından gelen bu
cümleler metnin bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir.
Metinde ‘nereye, ne, niçin ’ gibi soru sözcükleri de kavratılmak istenmektedir.
Eylem soylu sözcükler tablosunda geçen ‘özgür olmak’ aslında metnin kavratılmaya
çalışılan temel kavramıdır.
3.sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Bülbül ile Bağcı’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
özgür bırakmak
serbest bırakmak

71

1
1

a.e., c.1, s.383

34

Bağıntılı Sözcükler
bağcı
bahçe
gül
bağ
bülbül
yaprak
tuzak
kafes
sabırsızlık
sevinç
gece
günün ilk ışıkları
ses
kızgın
kızgınlık
özen

en güzel gül

TOPLAM

3
2
7
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

büyütmek (yetiştirmek)
dikmek (gül)
beklemek
açmak (gül için)
konmak (kuş için)
iyilik yapmak
yakalamak
hapsetmek
tuzak kurmak
tuzağa düşmek
yolmak
karar vermek
teşekkür etmek
kanatlanmak
gözden kaybolmak
kuşkuya düşmek

18

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
27

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü
bağlamında bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 18; eylem soylu sözcük grubu içinde
kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı fiillerden oluşan 27 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Sözcük örüntüsü içinde metnin özgürlük iletisinin kavram alanı kelimeleri
arasında ‘özgür bırakmak, serbest bırakmak’ sayılabilir. Metinde aynı kökten olan
‘kızgın-kızgınlık’ ve sabır kökünden türetilen sabırsızlık sözcüğüne değinilerek bu
sözcükler kavratılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bir isimden türetilen fiillere de
metinde yer verilmektedir. Örneğin, ‘tuzak, tuzak kurmak, tuzağa düşmek’
sözcüklerinde bunu görmekteyiz. Aynı anlamda kullanılan fiillere de yer verilen
metinde ‘serbest bırakmak, özgür bırakmak’ sözcüklerini buna örnek olarak
gösterebiliriz.
Özgürlük

iletisinin

sunumu

açısından

estetik

metin

olarak

nitelendirebileceğimiz bu iki metinde özgürlük ifadesi ile bağıntısız sözcüklere de
yer verilmektedir. Bu da metni okuyanlara özgürlük iletisinin verileceği bir zemin
hazırlamak gereğinden doğmaktadır. Metinler arasında her ne kadar farklı ifadeler
kullanılmış olsa da bunlar okuyucunun metinde bağdaşıklığa, yani bütüne ulaşma
sürecine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.
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İki metin arasında sadece iletiler yönünden bir ortaklık söz konusu olduğu için
konulardaki farklılık ortak kavram alanı kelimelerinin bulunmasına neredeyse olanak
vermemektedir. Bu nedenle iki metin arasında ortak olarak sadece ‘özgür olmak
(2.sınıf), özgür bırakmak (3.sınıf)’ kelimeleri belirlenmektedir. Her iki metnin
bağıntılı sözcükleri arasında da ortak sözcük bulunmamaktadır.
3. sınıf metni beklendiği gibi kavram alanı ve bağıntılı sözcükleri barındırma
açısından daha kapsamlıdır. Başka deyişle sınıf büyümesiyle metnin sözcüksel
düzleminin genişlemesi doğru orantılı olarak sağlanmaktadır.

3.1.2. LİBYA
3.1.2.1. Konularına Göre Ortak Olanlar
METİ 1
Libya ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Özgürlük’ konulu iki
metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
2. sınıf Libya ders kitabındaki ‘Küçük Serçe’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
özgür
özgürlük
Bağıntılı Sözcükler
serçe
hava
yem
su
anne,anneciğim
oda
görünüş
kafes
ses
şarkı

TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
1

küçük bir serçe
çok sıcak hava

güzel görünüş
tatlı ses
tatlı şarkı

7
1
1
1
5
1
1
2
1
1

20

dönmek (geri)
taşımak
kaçmak
kurtulmak
yemek içmek
hapsedilmek
hoşlanmamak
sevmek
çıkartmak
unutmak
çağırmak
şarkı söylemek

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
14
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü bağlamında ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2; bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 18; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden oluşan 14
anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Tablo incelendiği zaman ‘özgür, özgürlük’ gibi kavram alanı sözcüklerine
rastlanmaktadır.72
Metinde ‘ küçük bir serçe, çok sıcak hava, güzel görünüş, tatlı ses, tatlı şarkı’
gibi nitelemelere de yer verilmektedir. Bu nitelemeler sözcüklere daha güçlü
anlamlar verme ve bu sözcükleri daha güzel bir tını ile sunma yetisini kazandırmaya
yöneliktir.
Metinde tümceler arasındaki bağ incelenecek olursa birbirinin yerine kullanılan
sözcüklerin az olduğunu görüyoruz. Örneğin serçe sözcüğü her kullanımda
yinelenmiş bu sözcük yerine bir zamir ya da başka bir sözcük kullanılmamıştır.
Ancak metinde cümleler arasında olay örgüsü bakımından bir bağlantı kurulmakta,
bağdaşıklık sağlanmaktadır. Metinde sözcüksel düzlemde bağdaşıklığı sağlamak için
aynı kökten türemiş ‘özgür, özgürlük, görünmek, görünüş’ gibi sözcükler
kullanılmaktadır.
Kavram alanı sözcüklerinin desteklenmesi amacıyla metinde iletiden farklı
olarak ‘şarkı söylemek, yemek içmek, çıkartmak’ ve ileti ile ilgili olarak
‘hapsedilmek, kurtulmak, kaçmak, kafes’ gibi bağıntılı sözcüklere yer verilmektedir.

3. sınıf Libya ders kitabında yer alan ‘Özgürlük’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
özgürlük

72

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
4

Cin, Recai, Kavramlar Dizini, Hürriyet, C.1, s. 383
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Bağıntılı Sözcükler
serçe
bahçe
yem
su
anne
ev
kapı
yaşam
konuşma
vefasızlık
cömert
gereksinim
değerli
kıymetli
fiyat
tanrı
kafes

küçük bir serçe

pekiştirme
değerli)
pekiştirme
kıymetli)

(en

3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

yiyip içmek
sıçramak
şarkı söylemek
kaçmak
dert yanmak
davranmak
karşılamak
çalmak (yoksun bırakmak)
tadını çıkarmak
öfkesi dinmek
rahatlamak
pişmanlık duymak
üzüntü duymak

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(en

1

anlamak

1

1
1
2

satın almak
hazırlamak
sevinmek
uçamamak

1
1
1
1
26

Yüce tanrı
güzel bir kafes

TOPLAM

23

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü bağlamında ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 22; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden oluşan 26
anahtar sözcük bulunmaktadır.Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Metin incelendiği zaman özgürlük kavramını ifade eden kavram alanının
sadece özgürlük sözcüğüyle oluşturulduğunu görüyoruz. Bağıntılı kavramlarla
desteklenen bu metin, konusunu ve iletisini ulaştırmayı bu sayede başarabilmektedir.
Metinde ‘küçük bir serçe, güzel bir kafes, yüce tanrı’ gibi nitelemelere, ‘en
değerli, en kıymetli’ gibi pekiştirmelere de yer verilmektedir.
Çeşitli bağıntılı fiillere de yer verilen metinde ‘dert yanmak, öfkesi dinmek’
deyiminin yanında, ‘pişmanlık duymak, üzüntü duymak, yiyip içmek, satın almak,
şarkı söylemek’ gibi bağıntılı sözcüklere de yer verilmiştir. Bu sözcükler incelendiği
zaman birbirleriyle yakın veya eş anlamlı sözcüklerin kullanılmış olması dikkatimizi
çekmektedir. Örneğin ‘değerli- kıymetli, öfkesi dinmek-rahatlamak, pişmanlık
duymak-üzüntü duymak’ sözcüklerini buna örnek olarak verebiliriz. Metin ile
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bağıntılı sözcüklere de fazlasıyla yer verilmektedir. Tüm sözcükler metinsel bir
bütünlük oluşturmaktadır. Bu da metinde bağdaşıklığın sağlandığının en büyük
kanıtıdır. Çünkü metinde metin ile ilgisi olmayan sözcük bulunmamaktadır.
2. ve 3. sınıf Libya ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
özgürlük
-

Bağıntılı Sözcükler
yem
su
serçe
üzgün
anne
kaçmak
yiyip içmek
şarkı söylemek
kafes

Diğer Sözcükler
-

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüldüğü gibi iki metinde de ortak olan 1
tane kavram alanı sözcüğü, 11 tane bağıntılı sözcük belirlenmektedir. Bağıntılı
sözcüklerin fazla olması her iki metnin de aynı sözcüklerden yararlanarak
bağdaşıklığı sağladığını böylece çocukların kavram dünyalarını geliştirmeye
çalıştığını göstermektedir.
2. sınıf kitabındaki metinden 3. sınıf kitabındaki metne geçerken sözcüksel
düzlemde olması beklenen gelişme sağlanmıştır. Üstelik özgürlük iletisi her iki
metinde de aynı konularla ve aynı olay çerçevesi içinde verilmektedir. Her iki
metinde yer alan serçe, kafes, kaçmak, üzülmek, özgürlük hatta yem ve su kelimeleri
bile aynıdır. Metinler aynı olaylar ve hatta aynı sözcüklerle verilse bile 3. sınıf ders
kitabındaki metnin bağıntılı sözcüklerin örüntü içine sokularak kavratılması
açısından, 2. sınıf kitabındaki metinden daha geniş olduğu gözlenmektedir.

3.1.2.2. İletilerine Göre Ortak Olanlar

METİ 1
Libya ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Kitap ve okuma sevgisi’
iletili metinlerin incelenmesi ve yorumlanması:
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Libya 2. sınıf ders kitabında yer alan ‘Üç Arkadaş’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
hikaye
kütüphane
kitap
dergi

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

güzel hikaye

Bağıntılı Sözcükler
okul alanı
selamun aleykum
ve aleykum selam
ve rahmetullah ve
berekatuh
Allah
şükür
fare
aslan
nasılsınız
iyiyiz
TOPLAM

2
3
2
1

okumak

5

1
1
1

buluşmak

1

1
1
1
1
1
1
19

2

Yukarıdaki bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü bağlamında ad soylu sözcük
grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 5, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 14; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüğü olarak 1,
bağıntılı fiillerden oluşan 1 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst
kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde ana konuyu destekleyici olan ‘ kitap, dergi, hikaye, kütüphane,
okumak’ gibi kavram alanı sözcüklerine rastlanmaktadır.73
Metinde ‘selâmun aleykum, ve aleykum selâm ve rahmetullah ve berekâtuh’
gibi Arap selamlaşma üslubunu yansıtan ifadelere de yer verilmektedir. Türkiye’de
özellikle konuşma dilinde çok kullanılan bu selamlaşma biçimi Türkçe ders

73

a.e., okumak, c.2, s.593
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kitaplarında yerini ‘günaydın, sağol, nasılsınız, iyi günler’ gibi ifadelere
bırakmaktadır.
Kavram alanı sözcükleri dışında bu kavram alanıyla ilgili bağıntılı kavramlara
pek yer verilmeyen metinde buluşmak fiili dışında kavram alanı sözcüklerini
destekleyici kullanım bulunmamaktadır.
Libya 3. sınıf kitabında yer alan ‘Okul Kütüphanesinde’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
kütüphane
kitap
kütüphane sekreteri
kitap numarası
Bağıntılı Sözcükler
bilgi

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
3
8
1
1

yararlı
bilgi,
farklı bilgi

okumak

3

götürmek
yararlanmak
donatmak
seçmek
bitirmek
ödünç almak
korumak
iade etmek

1
1
1
1
1
1
1
1

2

öğretmen
öğrenci
sessiz
sakin
ders
şart
süre
dost

6
3
2
2
1
2
1
1

TOPLAM

16

11

Yukarıda bulunan tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü
bağlamında ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 5,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 11; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı
sözcüğü olarak 1, bağıntılı fiillerden oluşan 10 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Yukarıdaki tablo incelendiği zaman ‘kütüphane, kitap, bilgi, kütüphane
sekreteri, kitap numarası, okumak’ gibi kavram alanı sözcüklerine rastlanmaktadır.
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İleti ile ilgili kavram alanı sözcüklerinin sayısının arttığını ve kapsamlı olarak yer
aldığını görmekteyiz.
Kavram alanı sözcüklerini destekleyici nitelikteki sözcükler metinle sıkı bir
bağıntı içerisindedir. Üstelik bağıntılı sözcükler ve fiiller, kavram alanı sözcükleri
gibi metnin iletisi içinde önemli bir yere sahiptirler. Öyle ki ‘okumak, ödünç almak,
iade etmek, korumak’ fiilleri ile kitaba göndermede bulunulmaktadır.
Kitabın kazandırdığı yararlı ve farklı bilgilere değinilirken, kitabı okuyan kişiyi
bu özelliklerle sarmak anlamında ‘donatmak’ sözcüğü kullanılmakta ve bu sözcük
öğrenciye kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Metnin sonunda dost sözcüğü ile kitaba bir gönderimde bulunulmuş, kitap bir
dosta benzetilmiş ve dostluk nasıl korunuyorsa kitabında o şekilde korunması
gerektiğine değinilmiştir.
Eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi yapılan her iki metinde ortak olan kavram
alanı sözcükleri ‘kitap, kütüphane’ sözcükleridir. Kavram alanı sözcükleri dışında
bağıntılı olarak verilen sözcüklerden ise ‘okumak’ sözcüğü ortaktır.
İki metin birbiriyle kıyaslandığında 3. sınıf kitabındaki ‘Okul Kütüphanesinde’
adlı metinde daha çok kavram alanı sözcüğü bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu iki
metin sözcüksel düzlemde karşılaştırıldığında; sınıf büyüdükçe olması beklenen
gelişim gözlenmektedir. Farklı sözcükler kullanarak da olsa her iki metin okuma ve
kitap sevgisi iletisini beklendiği ölçüde vermiş, konularıyla bu iletiyi desteklemiş ve
çocukların kavram dünyalarına sokmuştur.

METİ 2
Libya 2. ve 3. sınıf ders kitaplarında yer alan temizliğin önemi iletili metinlerin
incelenmesi ve değerlendirilmesi:
Libya 2. sınıf Arapça ders kitabındaki ‘Temiz Yemek’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
temizlik

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
3
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Bağıntılı Sözcükler
sağlık
iman
İslam
İkinci sınıf
öğrenci
öğretmen
sınıf
okul
hasta
hastane
hastalık
mide
ağrı
baba
toz
böcek
buzdolabı
güven
artık (yiyecek artığı)
çöp poşeti
çöp kutusu
mutluluk
durum
sınıf
ev
sebep
tatlı

2
1
1
1
2
7
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

TOPLAM

31

girmek (sınıfa)
selamlamak
ayağa kalkmak
yoklama yapmak
gelmek
almak
yemek
hissetmek
hastaneye kaldırmak
ziyaret etmek
iyiye gitmek
uyarmak
zehirlenmek
yol açmak
Korumak/korunmak
koymak
atmak
emretmek
getirmek

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

26

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 30 tane sözcük; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 26 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak ‘temizlik’ sözcüğü verilmektedir. Ayrıca
metinde ‘hasta-hastalık-hastane’ gibi aynı kökten gelen ve birbiriyle ilişkili
sözcüklere ve bu sözcüklerle ilgili kavram alanını geliştirmeye yönelik olarak
‘hastaneye kaldırmak’ ifadesine yer verilmektedir.
Libya’nın Müslüman bir Arap ülkesi olması dolayısıyla dini ifadeler
kullanarak iletiyi daha geçerli hale getirmeyi amaçlandığını görüyoruz. Öyle ki
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metinde İslam dininin de temizliğe çok önem vermesi ile ilgili olarak ‘Temizlik
imandandır’ hadisine yer verilerek ileti daha da güçlendirilmeye çalışılmaktadır.
İslam ve iman sözcükleri bağdaşıklık içine sokularak‘ Temizlik İslam dinine göre
imandan gelir’ iletisi sağlanmaktadır.
Bu metin aynı kitaptaki diğer ikinci sınıf metinleriyle karşılaştırıldığı zaman
sözcük yönünden ve konunun anlatılış şekli açısından daha geniş olduğu
görülmektedir. Ayrıca metnin iletisi ile ilgili olmayan sözcüklerinde bulunmaması
bakımından metinsel bağdaşıklığın sağlandığını söyleyebiliriz.
Libya 3. sınıf kitabında yer alan ‘Temizlik ’ adlı metnin sözcük örüntüsü
aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
temizlik
su
sabun
temiz
Bağıntılı Sözcükler
sağlık
çevre
yiyecek
giysi
vücut
haftada bir kez
insan hayatı
cilt (insan cildi)
gözenek
ter
eşya
kutu
sokak
elbise
çarşaf
örtü
dokuma
sebze
meyve
böcek

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

kirli yiyecek

ince gözenek
kullanılmayan
eşya
kapalı kutu

9
2
2
2

temizlemek
yıkamak
temiz tutmak
banyo yapmak

2
2
1
1

1
1
3
1
2
1
1
1
5
1
1

gerekli olmak
sağlamak
bakmak
görmek
çıkmak (dışarı)
açılmak
yerine getirmek
ihmal etmek
birikmek
tıkamak
hastalıklara
açık
gelmek
güneşlendirmek
havalandırmak
neden olmak
koymak
korumak

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

hale

1
2
1
1
2
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toz
zehirlenme
kapı
müştemilat
ev
TOPLAM

1
1
1
1
2
36

29

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 32; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin
oluşturduğu 4, bağıntılı fiillerden oluşan 23 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Sözcük bakımından oldukça zengin olan bu metnin kavram alanı sözcükleri
temizlik kavramını genel hatlarıyla ifade eden ‘temiz, temizlik, sağlık, çevre, su,
sabun, temizlemek, yıkamak, temiz tutmak’ sözcükleridir.74 Sözcükler çok sayıda
kavram alanı sözcüğüyle ilişkilendirilip farklı bağlamlar oluşturularak kullanılmıştır.
Örneğin temizlik ifadesi için temizlik-vücut, temizlik-elbise, temizlik-ev, temizlikyiyecek şeklinde bağlam oluşturulmakta bu bağlamların yararlı sonuçlarına
değinildikten sonra temizlik-çevre’nin sağlanması iletisi ağır basmaktadır. Yani
bağdaşıklık parçadan bütüne doğru ilişkilendirilerek sağlanmaktadır. Ayrıca metinde
‘banyo yapmak, temizlemek, temiz tutmak, yıkamak, güneşlendirmek, havalandırmak’
gibi temizlik kavramı ile ilgili fiillere de yer verilmektedir. Bunlar fiil olarak bile
temizlik iletisinin kavram alanı içine sokulabilir niteliktedir.
2. ve 3. sınıf Libya ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
temizlik
sağlık

74

Bağıntılı Sözcükler
ev
yiyecek
böcek
toz
korumak

Diğer Sözcükler
-

a.e., temizlik, c.1, s.767,769

45

Her iki metin kavramsal açıdan zengin olsa bile, ortak olan sözcükler 2 tane
kavram alanı sözcüğü ve 5 tane bağıntılı sözcükten ibarettir.
Bu metinleri sözcük sayıları bakımından ele aldığımızda yaklaşık sayılar
görülmektedir. 3. sınıf ders kitabında kavramlara yönelik fiiller daha çok
kullanılırken, 2. sınıf ders kitabında bu sayının daha az olduğunu görmekteyiz. Bu da
yıllara göre kavram alanında olan gelişimin bir kanıtıdır.
3. sınıf ders kitabında temizliğin sağlanması konusunun bilgilendirici bir
metinle verilmesi, 2. sınıf metninin ise estetik bir metin olması metinler arasındaki
farkı açıklamaktadır. Estetik metinde bir olay örgüsü içinde sunulan kavramlar bazen
iletiden uzaklaşmakta oysa bilgilendirici metinde iletiler sadece kavramlarla
ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan 3. sınıf ders kitabının öğrencilere daha fazla
kavram sunduğunu ve beklenen gelişmeyi gösterdiğini söyleyebiliriz.

METİ 3
Libya 2. ve 3. sınıf ders kitaplarında yer alan mevsimlerin güzelliği iletili
metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
Libya 2. sınıf Arapça ders kitabındaki ‘Yılın Mevsimleri’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
yıl
mevsim
yaz
sonbahar
kış
ilkbahar
Bağıntılı Sözcükler
öğretmen
öğrenci
aferin
en güzel
hava
ağaç

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

dört mevsim

2
11
3
4
4
4

8
1
4
2
1
2

güzelleşmek
yapraklanmak
dolmak
sevmek
artmak
giymek (bürünmek)

1
1
1
1
1
2
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çiçek

güzel
çiçek

insan
hayvan
kuş
sıcaklık
elbise
meyve
karpuz
üzüm
şeftali
yaprak
hurma
nar
soğuk
şiddet
yağmur
giysi
portakal

ince elbise

yün giysi

TOPLAM

kokulu

1

çoğalmak

1

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

başlamak
dökülmek (yaprak)
gelmek
yağmak (yağmur)

1
1
1
1

35

11

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü bağlamında ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 7, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 28; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden oluşan 11
anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘ yıl,mevsim, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış’
sözcükleridir.75
Metinde nitelemelere de yer verilmektedir. Bunlar arasında ‘yün giysi, güzel
kokulu çiçekler, ince elbise’ kullanımları görülmektedir. Bunlar verilirken mevsim
kavramının özellikleri ile ilgili ayrıntılar verilmesi amaçlanmakta, bu kavramla ilgili
olarak kullanılan zıt anlamlı sözcüklere de yer verilmektedir.Örneğin ‘sıcak, soğuk’
Ayrıca metinde isimden türetilen fiillerde yer almaktadır. Bunlara örnek olarak
‘yapraklanmak, güzelleşmek’ sözcükleri verilebilir.
Mevsimlerle ilgili bağıntılı sözcüklere de yer vererek kavram alanını
genişletmeyi amaçlayan metinde yaz meyvelerinden ‘karpuz, üzüm, şeftali’ gibi
mevsim meyveleri isimleri verilmekte ve bu bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır.
75

a.e., mevsim (yıl, zaman), c.2, s.879
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Aynı şekilde sonbahar meyveleri olarak ‘hurma ve nar’ kış meyvesi olarak da
‘portakal’ verilmektedir.
Libya 3. sınıf kitabında yer alan ‘İlkbahar’ adlı metnin sözcük örüntüsü
aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
ilkbahar
yıl
mevsim
hava
güzellik bayramı
Bağıntılı Sözcükler
en güzel
gökyüzü
güneş
insan
neşe
yeryüzü
ağaç
çiçek
elbise
kuş
çoban
kuzu
koyun
mera
park
orman
dağ
kır
manzara
koku
çocuk

TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

dört mevsim
temiz hava

muhteşem
bir elbise

yeni

yemyeşil mera

çekici manzara
güzel koku

5
1
2
3
1

yapraklanmak
ılımanlaşmak
berraklaşmak
yeşermek

1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2
2
1

kendini göstermek
esmek (püfür püfür)
açmak (çiçek)
dinçlik vermek
giymek
kanat çırpmak
şarkı söylemek
süzülmek (kuş)
dans etmek

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

görmek
-e götürmek
keyfini çıkarmak
sevinçli olmak
oynamak

2
1
1
1
1

35

25
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü bağlamında ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 8, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 27; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin
oluşturduğu 4, bağıntılı fiillerden oluşan 21 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘ilkbahar, yıl, mevsim, hava, güzellik bayramı,
yapraklanmak, ılımanlaşmak, berraklaşmak, yeşermek’ olarak verilebilir. Metinde
İlkbahar mevsiminin özellikleri belirtilirken ‘güneş, gökyüzü, yeryüzü, orman, dağ,
kır, park, manzara, koyun, kuzu, çoban, ağaç’ gibi ilkbaharla bağıntılı sözcüklere de
yer verilmektedir.
Metinde ‘güzellik bayramı’ ifadesi ile ilkbahara gönderimde bulunulmakta
öğrencilerin hayal gücü ve ifade yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Metinde ‘dört mevsim, temiz hava, muhteşem yeni bir elbise, yemyeşil mera,
çekici manzara, güzel koku’ gibi çok sayıda niteleme de yer almaktadır.
Kavramsal açıdan karşılaştırdığımız zaman her iki metnin de kavram alanı
sözcüklerinin kullanımı bakımından zengin olduğunu görüyoruz. 2. sınıf ders
kitabında yer alan mevsimlerin güzelliği iletili metin mevsimlerin hepsini ayrı ele
alarak, özelliklerine değinerek ve akla gelebilecek tüm kavramlara yer vererek bir
bağdaşıklık oluşturmaktadır. Bu açıdan 2. sınıf metninin birbirine bağdaşık
cümlelerden oluştuğunu, iletiyi geniş bir kavram alanına yayarak vermeye çalıştığını
görüyoruz. 3. sınıf kitabındaki metin ise 2. sınıf kitabındaki metinde genel olarak
sunulan iletinin bir parçasını vermektedir. Yani 3. sınıf metninde tek bir mevsim
üzerinde yoğunlaşılmakta, bu mevsim ile ilgili kavramlar sunulmaktadır. Ayrıca
metinde bağdaşıklığın sağlanması için iletiyle bağıntılı fiillere de yer verilmektedir.
Bu fiillerin özellikleri kavram alanı sözcüklerinin oluş özelliklerini bildirmesidir.
Bunlar arasında ‘ yeşermek (ağaç için), açmak (çiçek için), yapraklanmak (ağaç için,
isimden fiil türetilmiş), kanat çırpmak (kuş için)’ örnekleri verilebilir.
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2. ve 3. sınıf Libya ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
mevsim
hava
ilkbahar
yıl
-

Bağıntılı Sözcükler
çiçek
ağaç
elbise
güzel
yapraklanmak
giymek

Diğer Sözcükler
-

Bu metinlerde iletiler kavratılmaya çalışılırken genelden özele ve özelden
genele doğru bir yol izlenmektedir. Bunu şu şekilde daha iyi belirtebiliriz. 2. sınıf
kitabındaki metinde mevsim ilkbahar, yaz, sonbahar, kış iletisi verilmeye
çalışılarak genelden özele doğru; 3. sınıf kitabındaki metinde ise ilkbaharmevsim
iletisi verilmeye çalışılarak özelden genele doğru bir sıra izlenmektedir.
2. sınıf kitabı genel kavram alanı sözcüklerinin iletilmesi görevini başarıyla
üstlenmekte, 3. sınıf metni de özel kavram alanı sözcüklerini çok iyi
ayrıntılandırmaktadır. Kavram alanı sözcükleri beklendiği gibi bir ilerleme
kaydetmektedir. Her ne kadar 3. sınıf kitabında bir konuda birçok kavram alanı
sözcüğü verildiği görülse de 2. sınıf ders kitabında geniş kapsamda verilen kavram
alanı sözcüklerinin de tatmin edici olduğu gözlenmektedir.

3.1.3. SURİYE

3.1.3.1. Hem Konularına Hem İletilerine Göre Ortak Olan Metinler
METİ 1
Suriye ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Anneler Günü’ konulu
ve ‘Anne Sevgisi’ iletili iki metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
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2. sınıf Suriye ders kitabındaki ‘Anneler Günü’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
anneler günü
sevgili anneciğim
Bağıntılı Sözcükler
hediye
sevgi
saygı
çiçek
çiçek buketi
ev
bahçe
pencere
güneş ışığı
yanak
rüzgar
saç
gün
ilkbahar
gül buketi
kart
resim
Allah
ibare
TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
kutlu olmak

1

1
1
1
2
1
1
2
1
1

bakmak
okşamak
dalgalandırmak
çıkmak
yapmak
getirmek
süslemek
yazmak

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1

bağrına basmak
öpmek
uyanmak
sunmak
ifadesi olmak
düşünmek

1
1
1
1
1
1

2
1

en güzel hediye

küçük çiçek

güneşin
sıcak
ışıkları
gül rengi yanak
hafif esen rüzgar
güzel saç
güzel bir gün
güzel ilkbahar
güzel bir gül
buketi
küçük bir kart
hoş resim

1
1
1
1
43

18

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
39, eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 16 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
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Metinde sözcüksel bağdaşıklık aynı kavram alanından olan sözcükler ve
doğaya özgü nitelemelerle sağlanmaktadır. Metinde Anneler günü konusuyla orantılı
olarak bu kavram alanından olan ‘anneler günü, sevgili anneciğim’ sözcükleri
kullanılmakta, bu özel günü belirten özel nitelemeler yapılmaktadır.76
‘Güneşin sıcak ışıkları, gül rengi yanak, hafif esen rüzgar, güzel saç, güzel bir
gün, güzel ilkbahar, güzel bir gül buketi, küçük bir kart, hoş resim, küçük çiçek, en
güzel hediye’ gibi çok sayıda nitelemelere de yer verilmektedir. Nitelemeleri
incelediğimiz zaman ‘ en güzel hediye, güzel saç, güzel bir gün, güzel ilkbahar, güzel
bir gül buketi’ örneklerinde olduğu gibi ‘güzel’ sözcüğünün niteleyici özelliğine
fazlasıyla yer verilmektedir. Kavram alanı sözcükleri ve nitelemelerle kazandırılan
sözcüklerin dışında metinde kart yazarken nasıl ifadelere yer verildiği de bağdaşıklık
içinde yer almaktadır. ‘Sevgili anneciğim’ kullanımında olduğu gibi. Bunların
dışında ‘kutlu olmak, bağrına basmak, öpmek, okşamak’ gibi anneler günü ile
bağıntılı fiillere de yer verilmektedir.
Suriye 3. sınıf kitabında yer alan ‘Anneler Günü Hediyesi’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
anneler günü
anne
sevgili anneciğim
Bağıntılı Sözcükler
hediye
sevgi
öğrenci
çiçek
buket
okul
bahçe
tatlı kalıbı
76

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
kutlu olmak
hediye etmek

1
1

1
1

toplanmak

1

1
3

hazırlamak
biriktirmek

1
1

2
1
2
1

söylemek
yapmak
karar vermek
gitmek

1
1
1
1

3
3
1

güzel bir hediye
büyük
sevgi,
taşkın sevgi
bir demet renkli
çiçek

a.e., Ana, c.1., s.43-44

52

harçlık
para
kart
kağıt
sabah
samimi

bir miktar para

TOPLAM

1
1
1
1
1
1

yazmak
koparmak
solmak
ifadesi olmak
sulanmak

28

1
1
1
1
1
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Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 5, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
23, eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 14 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde sözcüksel bağdaşıklık sağlanırken konu ile ilgili kavram alanı
sözcüklerine değinilmektedir. Bunlar arasında ‘Anneler günü, sevgili anneciğim,
anne’ sözcükleri bulunmaktadır. Bunların 2. sınıf ders kitabındaki metnin kavram
alanı kelimeleriyle aynı olduğunu görmekteyiz. Kavram alanı kelimeleriyle beraber
kavratılmaya çalışılan bağıntılı kavramlardan ise ‘sevgi, samimi, öğrenci, okul,
bahçe, buket, kağıt, harçlık’ gibi isimlere yer verilirken ‘hazırlamak, biriktirmek,
koparmak, solmak, söylemek, yapmak’ gibi etken ‘toplanmak, sulanmak’ gibi edilgen
fiillere de yer verilmektedir.
Ayrıca bir isimden fiil haline getirilen ‘hediye etmek, ifadesi olmak’ sözcükleri
de örüntüye renk katmaktadır.
2. ve 3. sınıf Suriye ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
anneler günü
sevgili anneciğim
kutlu olmak
-

Bağıntılı Sözcükler
bahçe
buket
çiçek
kart
sevgi
yapmak
yazmak
ifadesi olmak
hediye

Diğer Sözcükler
-
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Listeye bakıldığı zaman iki metinde de ortak olarak 6 kavram alanı sözcüğü, 10
bağıntılı sözcük bulunmaktadır. Metinlerde kavram alanı sözcükleri ve bu sözcüklere
bağıntılı sözcükler dışında bağıntısız olan sözcüklerin bulunmaması bu metnin konu
ve ileti yönünden tutarlı bir metin olduğunun kanıtıdır.
Her iki metinde kavramsal açıdan incelendiği zaman her ne kadar kavram alanı
sözcükleri yönünden zengin olsalar da sınıf büyüdükçe sözcüksel düzlemde olması
beklenen gelişimin aksine bir daralma görülmektedir. Bu, kavramların, kavramsal
dünyası hızla gelişmekte olan bir öğrenciye yetersiz olarak sunulmasıdır. Özellikle
nitelemeler yönünden çok zengin olan 2. sınıf kitabı konuyu dağıtmadan, belli bir
konu örgüsü içinde bağdaşıklığı sağlayarak sunmaya çalışmakta, 3. sınıf kitabı ise
konuyu bir çok kişinin bakış açısını da sunarak vermekte ve öğrenciyi bağdaşıklıktan
koparmaktadır.

3.1.3.2. İletilerine Göre Ortak Olan Metinler

METİ 1
Suriye ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Arapların bir olması’
iletili iki metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
2. sınıf Suriye ders kitabındaki ‘Arap Bayrağı’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
bayrak
Arap
ülke
ulus
Bağıntılı Sözcükler
hobi
sergi
daha güzel

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

tek bir ulus

6
3
1
1

2
1
1

koleksiyon yapmak
ilgi duymak
Seçmek
Katılmak
karar vermek
Toplanmak

1
1
1
1
1
1
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değil mi?
TOPLAM

10

2
10

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 6, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 4,
eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 10 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metin ileti olarak bütün Arap uluslarının bir araya gelerek tek bir güçlü devlet
oluşturması iletisini verdiği için kavram alanı sözcüklerinin de bu iletiyi sağlayan
sözcükler olduğunu görmekteyiz. Örneğin ‘bayrak, Arap, ülke, tek bir ulus’ kavram
alanı sözcükleri ile “Arap ülkelerinin tek bir ulus olması ve bir bayrağa sahip
olmaları” anlamını çıkarabiliriz. Bu, metinde biçimsel belirticilerin, yani bağlaşıklık
ilişkilerini sağlayan öğelerin az sayıda bulunmasının metnin bağdaşıklığına bir zarar
vermediğinin, bu sözcüklerle bile bu iletiye ulaşılabileceğinin bir kanıtıdır. Sonuçta
okuyucu bu metni okuduğu zaman çıkarımlar yapabilmekte ve bağdaşık bir yorum
üretebilmektedir. Bu bağlamda şu örnek cümleleri vererek bu konuyu biraz daha
açabiliriz.
“Bütün Araplar için bunca bayrağın tek bir bayrakta toplanması daha güzel
değil midir?
Madem ki biz Araplar hepimiz tek bir ulusuz o halde neden bayrağımız tek
değil.”
Okuyucu bu cümleler arasındaki anlam ilişkisinden tek bir ulus olunduğu
zaman tek bir bayrakta toplanmanın daha güzel olduğu sayıltısına varabilmektedir.
Tabi ki bu kitabın bir Arap ülkesinde okutulması ve okuyan kişilerin Arap olması
durumunda, bu sayıltı okuyucuda hedefine ulaşacaktır. Arap olmayan bir kişi için bu
cümlelerin bir şey ifade etmemesini normal olarak kabul edebiliriz.
Metinde kavram alanı sözcükleri dışında bağıntılı olarak verilen ‘koleksiyon
yapmak, ilgi duymak, seçmek, katılmak, toplanmak, karar vermek’ gibi kavram alanı
sözcüklerini destekleyici nitelikteki eylem soylu sözcüklere de yer verilmektedir.
Suriye 3. sınıf kitabında yer alan ‘Tek Arap Ulusu’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
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itelemeler
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
devlet
ulus
tek Arap ulusu
Bağıntılı Sözcükler
öğretmen
sınıf
çubuk
Bir demet tahta
çubuk, tek çubuk
birkaç öğrenci
el
çocuklar
kolay
zor
güç
güçlü
ihtiyaç
komutan
ölümsüz
komutan
yaşasın
hep bir ağızdan
TOPLAM

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
2

4
1
8

girmek
taşımak
sormak

1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1

kırabilmek
parmak kaldırmak
yapmak/yapamamak
almak
yeltenmek
başarısız olmak
kırmak
birleşmek
yapmaya çalışmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
26

16

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
22, eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 16 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde olay örgüsü sunulurken gerek biçimsel betimleyiciler açısından gerek
anlamsal açıdan bağdaşık bir yorum yapabilmek mümkün olmaktadır. Çünkü
metinde güçlü bir bağdaşıklık ilişkisi sunulmaktadır. Bu bağdaşıklık sağlanırken
‘devlet, güçlü, tek Arap ulusu’ gibi kavram alanı kelimelerinden yararlanılmıştır.
Diğer metinde olduğu gibi sadece bu kavram alanı kelimelerini kullanarak bile iletiye
ulaşmak mümkündür. Buradan tek Arap ulusu olunduğu takdirde güçlü bir devlet
olunabileceği iletisine ulaşılabilmektedir.Bu örnekleri inceledikten sonra kavram
alanı kelimelerinin, metinde konunun ya da iletinin ulaştırılması açısından üstlendiği
önemli görevi daha iyi anlıyoruz.
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Bu ileti verilmeye çalışılırken kavram alanı kelimelerinin yanında verilen
bağıntılı kelimelerde iletiyi destekleyici niteliktedir. Zıt anlamlı ‘zor, kolay’
sözcükleri, güç sözcüğünden güçlü, kolay sözcüğünden kolaylık sözcüğünün
türetilmesi ve bunları kullanımları örüntüyü hem biçimsel hem de anlamsal açıdan
güçlendirici niteliktedir.
Metinde örüntü sağlanırken belli bir uyum olduğunu şu cümleden
çıkarabilmekteyiz.
‘Ona çubuğu verdi. O da onu hemen kırdı.’
Bu cümlede onu kelimesiyle kastedilen çubuk sözcüğüdür. Bu da bağdaşıklığa
güzel bir örnektir.
Her iki metinde ortak olarak kullanılan sözcükler metinlerin iletisel açıdan
ortak olmaları dolayısıyla ‘tek Arap ulusu’ olarak verilebilir. Ancak iletisel açıdan bir
ortaklık söz konusu olduğu için bağıntılı sözcüklerde bir ortaklık gözlenmemektedir.
Çünkü bu iki metin aynı iletiyi farklı olay örgüsü içinde sunmakta, bu olay örgüsü
sunulurken de farklı sözcükler kullanılmaktadır.
Metinleri iletinin verildiği kavram alanı kelimeleri ve bunları destekleyici
kelimeler bakımından incelediğimizde güçlü bir bağdaşıklığın sağlandığı, 2. sınıftan
3. sınıfa geçerken sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişmenin de olduğu
gözlemlenmektedir

METİ 2
Suriye ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Köy Hayatının
Güzelliği’ iletili iki metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
2. sınıf Suriye ders kitabındaki ‘Şehirdeki Kalabalık’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
köy
Bağıntılı Sözcükler
baba

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2

şehre inmek

1

1

ziyaret etmek

1
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amca
hava
manzara
sessizlik
şehir
bina
cadde

temiz hava
Güzel tabiat
manzarası
büyük,
güzel
şehir
yüksek bina
arabalarla dolu
geniş cadde

1
1
1

görmek
dikkatini çekmek
hatırlamak

1
1
1

1

yaşamak
sevmek

1
1

3
1

işyeri
vitrin
gürültü
araba
duman

1
1
1
1
1

TOPLAM

23

10

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
22, eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 8 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Şehir hayatının olumsuz yönlerini örneklendirerek köy hayatının güzelliği
iletisini sunan bu metnin köy hayatı ile ilgili kavram alanı sözcükleri bakımından
yetersiz olduğunu görmekteyiz. İletiye göre köy kavramına bağıntılı olan sözcükler
‘temiz hava, güzel tabiat manzarası, sessizlik’ olarak verilebilir. Görüldüğü gibi köy
hayatı ile ilgili nitelemeler de yerleştirilerek bağdaşık bir yorum oluşturulmaktadır.
Ancak bu metinde köy hayatının güzelliği iletisinin yanında şehir hayatının
özellikleri ile ilgili kavramlarda kendi içinde bir grup oluşturabilir. Burada ‘şehir,
duman, yüksek bina, arabalarla dolu geniş cadde, gürültü, işyeri, vitrin, araba’
sözcükleriyle ayrı bir grup oluşturularak şehir hayatına göndermede bulunulmaktadır.
Bu sözcükleri tabloda diğer sözcükler grubu içine almamızın sebebi de budur. Çünkü
şehir hayatı ile ilgili olan bölüm diğer bölümden farklı bir ileti sunmaktadır. Aynı
anda iki iletiyi biçimsel belirticilerle ve bağdaşık bir yorum oluşturarak veren bu
metinde ‘ziyaret etmek, dikkatini çekmek’ gibi kavram alanı ile bağıntısız sözcüklere
de yer verilerek öğrencilerin kavram dünyalarını genişletmek amaçlanmaktadır.
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Suriye 3. sınıf kitabında yer alan ‘Köye Bir Gezi’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
köy

itelemeler

Toplam

Bağıntılı Sözcükler
piknik
sakinlik
ağaçların hışırtısı
suların şırıltısı
ineklerin böğürtüsü
serçelerin cıvıltısı
hafif esinti
düşünce
(köye gitme
düşüncesi)
öğretmen
öğrenci
araba
yakın
insan
cömert
dinçlik
memnun
güzellik
(kırların güzelliği)
kompozisyon
(yazmak)

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları

2

şehre inmek

1

1
1
1
1
1
1

kabul etmek
sevinçle karşılamak
e-a götürmek
hareket etmek
e-a yönelmek
karşılamak
karşılamak)
oturmak
izin vermek

1
1
1
1
1
1

1
1

köy insanı

iyi
bir
kompozisyon

4
5
1
1
1
1
1
1
1

(iyi

unutturmak
duyulmamak
memnuniyetle karşılamak
yüreklendirmek

1
1

1
1
1
1

1

şehir
gürültü

1
1

TOPLAM

28

17

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
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28, eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 17 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘ köy, kır, bostan’ sözcükleridir.77 Bu kavram
alanı sözcükleri de metnin iletisini yansıtır niteliktedir.
Metinde ‘ağaçların hışırtısı, suların şırıltısı, ineklerin böğürtüsü, serçelerin
cıvıltısı’ gibi doğaya özgü sesler de bir tamlama içinde sunulmaktadır. Bu
tamlamalar öğrencilere köy hayatıyla ilgili özel kavramları da öğretmek amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kavram alanı sözcüklerinden bağıntısız olarak
kullanılan ‘kabul etmek, sevinçle karşılamak, hareket etmek, iyi karşılamak,
memnuniyetle karşılamak, izin vermek’ gibi eylem soylu sözcükler yardımıyla
bağlaşıklık sağlanmakta ve örüntü oluşturulmaktadır.
Ayrıca metinde ‘güzel-güzellik, sakin-sakinlik, dinç-dinçlik’ örneklerinde
olduğu gibi isimlerin türetilmiş şekilleri de yer almaktadır.

2.ve 3. sınıf Suriye ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Kavram alanı sözcükleri Bağıntılı Sözcükler
köy
sakinlik/sessizlik
güzel
-

Diğer Sözcükler
şehir
gürültü
-

Görüldüğü gibi her iki metinde de ortak olan 1 kavram alanı sözcüğü, 2
bağıntılı sözcük, 2 bağıntısız sözcük bulunmaktadır. Bu sayının diğer metinlerdeki
ortak sözcüklerin sayısına göre daha az olması her iki metnin iletiyi farklı olay
örgüsüyle sunmasından ileri gelmektedir.
Gerek nitelemeler, gerek anlatım olarak 3. sınıf metni öğrencilere daha fazla
kavram alanı kelimesi sunmakta, bağıntısız kavramlarla da bunu desteklemeye
çalışmaktadır. Özetle metinler incelenince sınıf büyüdükçe sözcüksel düzlemde
olması beklenen gelişme görülmektedir.

77

a.e., Köy(eğleşmek), c.1, s.261
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METİ 3
Suriye ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Sporun sağlığa yararı’
iletili iki metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
2. sınıf Suriye ders kitabındaki ‘Spor Hayattır’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
spor
saha
oyuncular
takım
maç
gol
oyun
stadyum
Bağıntılı Sözcükler
top
kale
baraj
birinci yarı
tezahürat
dinlenme
enerji
güçlü
düdük
hayat
yaşasın
öğrenci
TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

forvet oyuncuları
iki takım
güzel bir gol

güçlü bir baraj

kısa bir dinlenme
büyük bir enerji
bitiş düdüğü

1
4
3
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
32

yer almak
başlamak
dolaştırmak (top)
oluşturmak (baraj)
bitmek (sona ermek)
devam ettirmek
yaklaşmak
sevince boğmak
ateşlemek (tetiklemek)
kucaklaşmak
tempo tutmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 12, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
20, eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 15 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin genel kavram alanı sözcüğü spor olsa bile, sporun yararı iletisi
sunulurken spor ana başlığı altında bir spor dalı olan futbol ile bağıntılı kavramlara
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yer verilmektedir. Bu kavramlar arasında ‘saha, oyuncu, forvet oyuncusu, tezahürat,
maç, top, kale, baraj, birinci yarı, gol, berabere, stadyum, düdük, oyun’ örnek olarak
verilebilir.78 Metinde bu sözcükler verildikten sonra sporun yararına değinilmektedir.
Kavram alanı ile bağıntılı bağlaşıklığı sağlayıcı fiillere de yer verilen metinde ‘yer
almak, tempo tutmak, dolaştırmak, devam ettirmek, sevince boğmak, ateşlemek,
kucaklaşmak’ gibi olay örgüsünü destekleyici eylem soylu sözcüklere de yer
verilmektedir.
Metinde ‘forvet oyuncuları, güçlü bir baraj, güzel bir gol, kısa bir dinlenme,
büyük bir enerji, bitiş düdüğü’ gibi nitelemelere de yer verilerek bağdaşık yorum
yapma yetisinin geliştirilmesi yanında, öğrencilerin kavramsal dünyalarına yeni tarz
kullanımlar eklenmesi de hedeflemektedir.
Suriye 3. sınıf kitabında yer alan ‘Sabah Sporu’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
spor

itelemeler

Toplam
sabah sporu, spor
saati

spor öğretmeni
antrenman
Bağıntılı Sözcükler
okul
bahçe
öğrenci
düzen
hareket
sabırsızlık
ses
ders
ustaca
titizlik
sevinç
kan
damar
güçlü
tanecik
78

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları

2
2
1

geniş bahçe
sıra düzeni

gür ses
geçmiş ders

ter tanecikleri

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

dolmak
yer almak
açılmak
belirlemek
açıklamak
göstermek
öğrenmek
uygulamaya başlamak
gerçekleştirmek
alkışlanmak
dolaşmak
belirmek
bağırmak
hazırlanmak
kazandırmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a.e., Spor, c.2, s.717,718
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bir,iki,üç
ön
arka
yukarı
aşağı
hayat
dinamizm

3
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

36

17

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 7, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
29, eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 17 anahtar
sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘Spor, spor öğretmeni, antrenman’ olarak
belirlenmektedir. Metin kavram alanı sözcükleri dışında kullanılan bağıntılı
sözcükler bakımından oldukça zengindir. Bu sözcükler arasında ‘dinamizm, damar,
kan, güçlü, sevinç, titizlik, okul, bahçe’ sözcükleri yer almaktadır. Kavram alanı
kelimelerini daha anlaşılır hale getiren ve anlamlarını zenginleştiren ‘geniş bahçe,
gür ses, geçmiş dersler’ gibi nitelemelere de yer verilmektedir. Bunların yanında
‘uygulamaya başlamak, yer almak, hazırlanmak, kazandırmak, gerçekleştirmek,
açılmak, alkışlanmak’ gibi kavram alanı ile bağıntılı fiillere de yer verilmektedir.
2.ve 3. sınıf Suriye ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Kavram alanı sözcükleri
spor
-

Bağıntılı Sözcükler
güçlü
hayat
öğrenci
yer almak
dolaşmak/dolaştırmak

Diğer Sözcükler
-

Tabloda sporun yararı iletili her iki metinde yer alan 1 kavram alanı sözcüğü, 6
bağıntılı sözcük belirlenmektedir.
Buradan hareketle aynı konudaki metinlerde olan ortak kavram alanı
sözcüklerinin sayısının daha fazla olduğunu; ortak iletili metinlerde ise verilecek
iletinin ulaştırılmasında öncü olan sözcüklerin ortak olduğunu söyleyebiliriz.
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Her iki metinde gerek bağdaşıklığın sağlanması gerek kullanılan kavram alanı
sözcükleri ve bunlara bağıntılı ya da bağıntısız sözcükler yönünden olumlu özellikler
taşımaktadır. Kavramsal sözcükler bakımından 2. sınıf metni aynı kavram alanı ile
ilgili daha fazla sözcük sunmakla kurduğu örüntüyü öğrencilerin kafalarında
şekillendirmeyi amaçlamaktadır. 3. sınıf metni de bağıntısız sözcükler ve fiiller
yönünden daha zengindir.
Sonuç olarak diğer ortak iletili metinlerden farklı olarak sınıf büyüdükçe
sözcüksel düzlemde olması beklenen fark kısmen de olsa gerçekleştirilebilmiştir.

3.1.4. ÜRDÜ
3.1.4.1. İletilerine Göre Ortak Olan Metinler

METİ 1
Ürdün ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘Kütüphanem’ ve
Eskimo’

isimli

ve

okumanın

yararı

iletili

iki

metnin

incelenmesi

ve

değerlendirilmesi:
2. sınıf Ürdün ders kitabındaki ‘Kütüphanem’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
hikaye kitabı
kütüphane
kitap
dergi
Bağıntılı Sözcükler
hediye
akşam
kardeş
uyku
hikaye
dolap
kütüphane
küçük
kitaplık

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
1
1
2

okuma yazma
okumak

1
2

bir

2
1
1
1
2
1
4

oluşmak
sevinmek
oturmak
korumak
teşekkür etmek
rafa dizmek
büyümek

1
1
1
1
1
1
1

bir

2
1

resimli dergi

güzel bir hediye

küçük
kütüphane
büyük
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kitaplık
gelecek
TOPLAM

22

12

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 6, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
16, eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 9 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘hikaye kitabı, kütüphane, dergi, kitap, okuma
yazma, okumak’ sözcükleridir.79 Metinde kitap okumanın önemi ve kitap sevgisi
iletisi verilmek istenmektedir. İletinin doğru bir şekilde sunulması açısından kavram
alanı sözcüklerinin doğru olarak seçilmesi çok önemlidir. Bu metnin kavram alanı
sözcükleri açısından zengin bir metin olduğu görülmektedir.
Kavram alanı sözcüklerinin daha iyi kavratılabilmesi için kullanılan bağıntılı
sözcükler arasında ‘kitaplık, hikaye, dolap, rafa dizmek’ sözcükleri bulunmaktadır.
Metinde ‘güzel bir hediye, küçük bir kütüphane, büyük bir kitaplık’ şeklindeki
nitelemelere de yer verilmektedir.
Metin kısa olmasına rağmen metinsel bağdaşıklık sağlanmaktadır.
2. sınıf Ürdün ders kitabındaki ‘Eskimo’ ana başlıklı metnin sözcük örüntüsü
aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
kitap
Bağıntılı Sözcükler
okul
mutlu bir şekilde
anne
kardeş
eskimo
kutuplar
ev
79

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1

okumak

3

2
1
2
1
5
1
1

dönmek
seslenmek
söz etmek
karla kaplı olmak
dizler üstünde sürünmek
zorunda kalmak
benzemek

1
1
1
1
1
1
1

a.e, okumak, c.2, s.593
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buz, buz kalıbı

2

1
1

avlanarak
yaşamak/avlanmak
yemek/yedirmek
giymek

buzdan raf
eşya
evin en tepesi
taze hava girişi
deliği
buzdan sedir
ulaşım
köpeklerin çektiği
araba
uzak yer
hayvan
et
post
elbise
takke
eldiven
ayakkabı
yağ
lamba
yakıt
su
köpek
aferin

1
1
1
1

soğuğa karşı korumak
elde etmek
balık avlamak
usta olmak

1
1
2
1

1
1
1

delik açmak
ulaşmak
anlatmak

1
1
1

TOPLAM

49

kapı
kaplumbağa

2
küçük kapı
beyaz
kaplumbağa

bir

3
1

1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32

Yukarıdaki tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu
içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu
48, eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1,
bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 32 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘okumak, kitap’ sözcükleridir. Metin okuma
sevgisi iletisini verirken farklı bir konuya da değinmekte ve okuyucu öğrencileri bu
farklı bilgilerle de donatmaktadır. İlk bakışta Eskimolar hakkında verilen bilgiler
metinle alakasız gibi görünse de bu bilgilere okumak ve okumayı bilmek sayesinde
ulaşılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Eskimolarla ilgili olarak verilen bilgiler
arasında onların evi beyaz bir kaplumbağaya benzetilmektedir. Şüphesiz ki bu
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kavramsal alanı geliştirmeye, öğrencilere bu tarz kullanımları öğretmeye yönelik
olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle metinsel bağdaşıklığın sağlandığını ve
metnin başarılı bir metin olduğunu kabul edilebiliriz.
2. ve 3. sınıf Ürdün ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
kitap
okumak

Bağıntılı Sözcükler
-

Diğer Sözcükler
-

Her iki metin aynı iletiyi farklı konular sunarak vermek istemektedir. 2. sınıf
metni kavram alanı sözcükleri bakımından daha zengin olmasına rağmen bu kavram
alanı sözcüklerine bağıntılanan sözcükler bakımından 3. sınıf metnine göre daha az
sözcük barındırmaktadır. Kullanılan sözcükler bakımından incelediğimiz zaman 2.
sınıftan 3. sınıfa geçerken olması beklenen kavramsal gelişme sağlanmaktadır.
Bağıntılı sözcüklerdeki farklılıkları ve ortaklık olmamasını da metinlerin konuları
arasındaki farka bağlayabiliriz.

3.1.5. LÜBA
3.1.5.1. İletilerine göre ortak olanlar

METİ 1
Lübnan ilkokul 2. ve 3. sınıf Arapça ders kitaplarındaki ‘arkadaşlığın güzelliği’
iletili iki metnin incelenmesi ve değerlendirilmesi:
3. sınıf Lübnan ders kitabında yer alan ‘Gölgem ve Arkadaşım’ ana başlıklı
metnin sözcük örüntüsü aşağıda sunulmaktadır.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş
Bağıntılı Sözcükler
top
erken
yakındaki bir bahçe

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1

renkli top

8
1
1

vurmak (topa)
arkasından koşmak
durup etrafına bakınmak

1
1
1
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yol
köyün çocukları
önünde
uzanan
gölge
vadi
derin vadi
tümsek
çocuk
köy
beyrut
aile
yaz tatili
merhaba
köy halkı
taze sebze
meyve
pınarın soğuk suyu
lezzetli menakiş elmernuk
hüzünlü
yaz
sıkıntılı
sabah
araba
ağaç
küçük ağaç
sevdiğim kanarya
hoşça kal
görüşmek üzere

TOPLAM

1
1
3

kimse olmamak
dışarı çıkmak
eve dönmek

1
2
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

fark etmek
gülmek
top oynamak/oynamak
uzağa fırlatmak
yakalamak
dönmek
şaşırmak
kuvvetlice savurmak
geri dönmek
şaşırmak
donakalmak
tırmanmak
beklemek

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

yaşamak
dolaşmak
kopartmak
yıkamak
büyük bir iştahla yemek
içmek
tökezlemek
düşmek
veda etmek
ilgilenmek

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45

45

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 44, eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden oluşan 45
anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak arkadaş sözcüğü kullanılmaktadır.
‘Küçük ağaç, renkli top, derin vadi’ şeklindeki nitelemelere de yer
verilmektedir.

Arkadaşlık

iletisi

verilirken

doğaya

özgü

kavramlara

da

değinilmektedir.
Metinsel bağdaşıklık sağlanmakta ancak metnin uzun olması dolayısıyla bu
bağdaşıklık yer yer bozulmaktadır.
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3. sınıf Lübnan ders kitabında yer alan ‘Üç Serçe’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmaktadır.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş
dost
Bağıntılı Sözcükler
gür bir orman
gök yüzü
berraklık
sıcaklık
serçe
tüy
güneş ışınları
gece
siyahlık
güllerin nefesleri
yuva
düzen
temizlik
sevinç
mutluluk
yiyecek
boş vakit
boğaz
bir takım beste
gün
kalp
mutluluk
dal
çiçek
halı
bulut

ışık saçan güneşin
yüzü
esinti
rüzgar

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2
1

üç küçük serçe

sıcak yuva

güneşli gün

yeşil halı
koyu kara bulut,
beyaza dönen
bulut

hafif esinti
güçlü soğuk bir
rüzgar, şiddeti

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

sakinleşmek (hava)
açılmak (gökyüzü)
yeryüzüne dağılmak
hareketlenmek
ortaya çıkmak
dokumak
cıvıldamak
yaşamak
yardımlaşmak
toplamak
bir araya gelmek
gönülleri keyiften harekete
geçirmek
dışarı çıkmak
dans etmeye koyulmak
kararmak (gökyüzü)
örtmek
üşümek
ağırlaştırmak
korunmak
çaba içinde olmak
havalanmak
yorgunluktan
bitkin
düşmek
fark etmek
kaybolmak
titremek
çözüm bulmaya çalışmak

1

ölmek üzere olmak

1

1
2

yardım istemek
kurumak

2
2

1
2
1
2
9
5
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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yağmur
kanat
fırtına
yorgun
kapı
kapalı
anahtar
ne kötü şans
kesik kesik bir ses
soğuk
çözüm
zambak

yaprak
ne güzel fikir
sığınak
bacak
gün
diyalog
sevgi
dostça ilişki
sükunet
doğanın kucağı

TOPLAM

gittikçe artan
rüzgar
sağanak yağmur,
yağmur taneleri

zambak tarlası,
kırmızı zambak,
beyaz zambak

çok zayıf bacak
uğursuz gün

7

ısınmak

1

1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
7

gizlenmek
yağmur dinmek
sığınmak
karşılık vermek
yardım etmek
reddetmek
ayrılmak
beraber kalmak
geri dönmek
yardım istemek
cevap vermek

1
1
2
1
4
1
4
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tercih etmek
göğüs germek
karar vermek
birbirine bağlanmak
mutlu olmak
ışık saçmak
durulmak
şakımak
dans etmek
parlamak
birbirine tutkun olmak
birbirini sevmek
karşılamak
kanatlarını açmak

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

97

1

92

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 95, sözcük; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden oluşan
92 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘arkadaş, dost’ sözcükleridir. Uzun bir metin
olması dolayısıyla olay pek çok yerde geçmekte ve o yer ile ilgili kavramlar da
sunulmaktadır. Genellikle doğaya özgü kavramların nitelemelerinde anlatım daha
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renkli hale gelmektedir. ‘güçlü, soğuk bir rüzgar, hafif esinti, koyu kara bulut,
beyaza dönen bulut’ sözcükleri buna örnek olarak verilebilir.
Ayrıca metinde ‘güllerin nefesleri, doğanın kucağı, ışık saçan güneşin yüzü’
örneklerinde olduğu gibi doğaya özgü kavramlara insana özgü özellikler
yüklenmekte bu da anlatımı zenginleştirmektedir. Ormanın uçsuz bucaksız yeşilliği
ise ‘yeşil halı’ benzetmesiyle yapılmaktadır.
Bağıntılı fiiller arasında ‘gönülleri keyiften harekete geçirmek, birbirine tutkun
olmak’ şeklinde yeni kavramlarda sunulmakta ve kavram kapsamı genişletilmeye
çalışılmaktadır.
Metinsel bağdaşıklık sağlanırken metnin uzun olması dolayısıyla yer yer
kopmalar olsa da ileti başarıyla verilmektedir.
2. ve 3. sınıf Libya ders kitabından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız bu iki metindeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
arkadaş

Bağıntılı Sözcükler
dışarı çıkmak
geri dönmek

Diğer Sözcükler
-

Her iki metinde uzun olmasına rağmen ortak sözcüklerin az olması aynı iletinin
farklı konulardaki metinlerle sunulmuş olmasından kaynaklanmaktadır.
2. sınıf kitabındaki metinden 3. sınıf kitabındaki metne geçerken sözcüksel
düzlemde olması beklenen gelişme sağlanmaktadır. 3. sınıf metninin bağıntılı
sözcükler yönünden daha zengin olduğunu görmekteyiz. Ama bu uzunluk iletinin
kavratılması açısından bir avantaj değil dezavantajdır. Çünkü metni okuyanların 3.
sınıf öğrencileri olduğu düşünülünce bu kadar uzun bir metnin onları sıkması
kaçınılmazdır. Ayrıca cümleler ve kullanılan ifadelerdeki anlamsal özellikler
bakımından 3. sınıf metni kavramsal açıdan zengin olsa da ağır bir metin olarak
kabul edilebilir. 2. sınıf metni de konuyu uzatmakta ve okuyucuyu sıkmaktadır. Bu
özellikleri ile incelenecek olursa metinler iletiyi vermekte başarılı olsalar da iletinin
veriliş tarzı ve sözcükleri kapsamı açısından başarısız olarak kabul edilebilir.
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3.2. Arap Ülkeleri İlköğretim İkinci Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Ortak
Konulu ve İletili Metinler (Libya, Lübnan, Suriye, Ürdün)

3.2.1. Dört Ülkenin Tümü İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler
3.2.1.1. ‘Yardımlaşma’ iletili metinlerin incelenmesi ve yorumlanması:

LİBYA
2. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Üretken Aile’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

Bağıntılı Sözcükler
ziyaret
akşam
baba
çiftlik
amca, amcamgil
ekin
oğul
toprak
zeytin
anne
kız kardeş
inek
yemek
giysi
tavuk
yumurta
ev işleri
el emeği
TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

büyük bir çiftlik

1
1
4
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
24

yardım etmek

1

dönmek
oturmak
sürmek (toprak)
sulamak (ekin)
toplamak
yapmak
sağmak (inek)
onarmak (giysi)
hazırlamak (yemek)
beslemek
toplamak
geçinmek

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

14

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 24; eylem soylu sözcük
grubu içinde kavram alanı ile ilgili fiillerden oluşan 2, bağıntılı fiillerden oluşan 12
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anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak ‘yardım etmek’ sözcüğü verilmektedir.
Yardımlaşma konusu sadece bu kavram alanı sözcüğü ile verilse de metin anlam
olarak aile içi yardımlaşma iletisini vermektedir.
Metinde bu ileti verilirken kavram alanını genişletmeye yönelik olarak yeni
sözcükler kavratılmaya çalışılmaktadır. Bu sözcükler arasında ‘çiftlik, ekin, toprak,
zeytin, inek, yemek, giysi, tavuk, yumurta, ev işi, el emeği’ gibi bağıntılı sözcükler
bulunmaktadır.
Tablodaki eylem soylu sözcükler bölümüne baktığımız zaman yukarıdaki
bağıntılı ve ad soylu sözcüklerle beraber verilerek kavratılmaya çalışılan fiillerde
bulunmaktadır. Bunlar arasında ‘toprak ekmek, inek sağmak, yemek hazırlamak’
sözcükleri vardır. Metinde bağdaşıklık sağlanmakta, konu dışı unsurlara yer
verilmemektedir.

LÜBA
2. Sınıf Lübnan Arapça ders kitabında yer alan ‘Yardımlaşma ve İrade’ isimli
metnin sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
yardımlaşma
yardım

Bağıntılı Sözcükler
öğrenci
hastalık
doktor
ilaç
bünye
ayak
yatak
arkadaş

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
2

tehlikeli
hastalık

sol ayak,
ayak

yardımcı olmak
yardım etmek
tutunmak (duvar)
destek almak

2
2
1
1

bir

1
2

sağ

1
1
1
4

yakalanmak (hastalığa)
muayene etmek
güçlendirmek
iyileşmek

1
1
1
3

1
4

yürüyebilmek
istirahat etmek

1
1
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her gün
onlar
ev
okul
ödev
şikayetçi
sabırlı
irade
sağlık
bacak

güçlü bir irade

Diğer sözcükler
doğum günü
anne
parti (doğum günü
partisi)
tekerlekli sandalye
yavaş yavaş
azim
kararlılık
el
duvar
sevinç
keyif

1
2
1
4
1
1
1
2
2
1

duymak
etkilenmek
karar vermek
gitmek
düzelmek
güçlenmek

1
1
1
2
1
1

3
1
1

katılmak
davet etmek
teşekkür etmek

3
1
2

1
2
1
1
2
4
1
1

doğrulmak
iki ayağı üstünde durmak
şaşırmak
yürüyebilmek
ilerlemek
dayanmak (duvar)
adım atmak
başarmak
kavuşmak (sağlık)
paylaşmak
söz almak
çıkmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

cesaret tezahüratı
içtenlik
tatlı
meyve

1
1
1
1

TOPLAM

47

42

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 25, diğer sözcüklerin oluşturduğu 20; eylem soylu sözcük
grubu içinde kavram alanı ile ilgili fiillerden oluşan 7, bağıntılı fiillerden oluşan 15,
diğer sözcüklerin oluşturduğu 25 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar
sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde ‘yardımlaşma, yardım, yardım etmek, yardımcı olmak’ gibi kavram
alanı sözcüklerine rastlanmaktadır.
Kavram alanı sözcükleri verilirken bu sözcüklerle beraber kavratılmak istenen
bağıntılı sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcükler incelendiği zaman birbiri içinde
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bağıntılı gruplar oluşturdukları görülmektedir. Bunlara örnek olarak ‘sağlık, bünye,
hastane, doktor, ilaç’, ‘okul, öğrenci, ödev, arkadaş’, ‘ev, yatak’, ‘ayak, bacak’,
‘irade, sabırlı, şikayetçi’ sözcükleri verilebilir. Yardımlaşma konulu bu metinde
bağıntılı sözcüklerin oluşturdukları bu gruplar okul, hastane, ev, vücut organları gibi
farklı kavram gruplarını kavratmayı amaçlamaktadır.
Tabloda diğer sözcükler grubunda yer alan sözcükler metin içinde yer alıp
farklı bir olayı anlatmaktadır. Her ne kadar bağıntılı gibi görünse de okuyucuyu sıkan
bir uzatma olarak kabul edilebilir. Çünkü ileti verildiği halde metin uzatılmaktadır.
Bu da okuyan öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olacaktır.
Metinde ‘tehlikeli bir hastalık, güçlü bir irade, sol ayak, sağ ayak’ gibi
nitelemelere de yer verilmektedir. Metnin uzunluğuna bakarak nitelemelerin diğer
ülke kitaplarındaki metinlere göre az olduğu gözümüze çarpmaktadır.
Sözcük kullanımı bakımından oldukça zengin olan bu metinde ayrıca
‘güçlenmek, güçlendirmek, yakalanmak, sağlığa kavuşmak, davet etmek, teşekkür
etmek, destek almak, adım atmak, istirahat etmek’ gibi fiiller de kullanılarak
öğrencinin kavram alanı genişletilmeye çalışılmaktadır.
Metinsel bağdaşıklık metnin iki ayrı olayı bağıntılı gibi sunması sebebiyle
sağlanamamaktadır. Ama metin iletisini başarı ile sunması açısından kısmen de olsa
tutarlı kabul edilebilir.

SURİYE
2. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Yardımlaşma’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
yardımlaşma
işbölümü
Bağıntılı Sözcükler
arkadaş
zaman
ev
alan

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

boş zaman
evin

önündeki

1
1

yarar sağlamak
işe koyulmak

1
1

2
1
1
2

….konusunda anlaşmak
ekmek (çiçek, tohum)
karar vermek

1
1
1
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geniş alan
çeşit çeşit çiçek

çiçek
çukur
tohum
bahçe
hepimiz

4
1
1
1
1

küçük bir bahçe

TOPLAM

kazmak (çukur)
sulamak
keyifle şarkı söylemek

1
1
1

açmak (çiçek)
dönüşüvermek
yayılmak (kokuları)

2
1
1

19

17

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 17; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı ile ilgili
fiillerden oluşan 4, bağıntılı fiillerden oluşan 17 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak yardımlaşma sözcüğünün kendisi
verilmektedir. Bağıntılı olarak ise ‘ çiçek, tohum ekmek, çukur kazmak, çiçek açmak,
keyifle şarkı söylemek, yarar sağlamak, konusunda anlaşmak, dönüşüvermek,
kokuları

yayılmak’

sözcükleri

verilerek

yardımlaşma

iletisinin

verilmesi

kolaylaştırılmaktadır.
Metinde ‘boş zaman, evin önündeki geniş alan, çeşit çeşit çiçek, küçük bir
bahçe’ gibi nitelemelere de yer verilmektedir. Metinsel bağdaşıklık açısından
incelediğimizde de başarılı bir metin olduğu gözden kaçmamaktadır.

ÜRDÜ
2. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Yardımlaşma’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
yardımlaşma
Bağıntılı Sözcükler
çocuklar
beden eğitimi dersi
oyun alanı

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1

elini uzatmak

1

1
2
1

gitmek
oynamak (futbol)
bitmek

1
1
1
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futbol
el
yüz
yazı dersi
defter
kalem
kalemtıraş
silgi
çanta
sıra arkadaşı
cep
öğretmen
sınıf

1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1

yıkamak
hazırlanmak istemek
aramak
bulamamak
kaybetmek
çıkartmak
vermek
.. karşısında sevinmek
yanında olmamak
özür dilemek
teşekkür etmek

TOPLAM

22

1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

21

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 21, eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı ile ilgili
fiillerden oluşan 2, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 19 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Kavram alanı sözcüğü olarak Suriye metninde olduğu gibi bu metinde de
yardımlaşma sözcüğünün kendisi verilmektedir. Yardımlaşmanın güzel bir davranış
olduğu iletisi verilmeye çalışılırken konu ‘okul’ kavram alanı sözcüklerinin
kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Böylece öğrenci yardımlaşma kavramını öğrenirken
okul sözcüğünün kavram alanına giren sözcükleri de öğrenmektedir. Örnek olarak
‘okul, sınıf, öğretmen, kalem, silgi, defter, kalemtıraş, çanta, sıra arkadaşı, yazı
dersi, beden eğitimi dersi’ sözcükleri verilebilir.
Bağıntılı filler grubunda ise ‘kaybetmek, bulamamak, özür dilemek, teşekkür
etmek, elini uzatmak, hazırlanmak istemek, yanında olmamak, karşısında sevinmek’
gibi

sözcükler

bulunmakta

yukarıdaki

sözcüklerle

beraber

kavratılmaya

çalışılmaktadır.
İletisini başarılı bir şekilde veren metinde metinsel bir bağdaşıklık
bulunmaktadır.
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2. sınıf Arapça ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
yardımlaşma (3 metinde)
yardım etmek (2 metinde)

Bağıntılı Sözcükler
arkadaş (2 metinde)
ev (2 metinde)

Diğer Sözcükler
-

Yukarıdaki tablo incelendiği zaman aynı kavram alanı sözcüklerinin her
metinde bulunmadığını görmekteyiz. Bağıntılı sözcüklerden de sadece 2 sözcükte
ortaklık bulunmaktadır. Bunlarda her metinde ortak değildir. Buradan yardımlaşma
iletisinin farklı ülkelerde farklı konulardaki metinlerle sunularak kavratıldığını
görmekteyiz. Libya ders kitabındaki metinde aile içi yardımlaşma verilirken,
Lübnan, Ürdün ve Suriye ders kitabında arkadaşlar arasındaki yardımlaşmanın farklı
yönleri ele alınmaktadır. Bu metinler incelendiği zaman Libya ders kitabında kavram
alanı sözcüklerine fazla değinilmediğini, metnin sadece anlamsal olarak yardımlaşma
iletisini verdiğini, Lübnan ders kitabının yardımlaşma iletisini verirken sonuca
ulaşmakta geç davrandığını, metinle alakasız sözcüklere de yer vererek metni
uzattığını görmekteyiz. Şüphesiz ki bu tarz uzatmalar iletisini sunmak isteyen metni
sıkıcı bir metin haline getirecektir. Ürdün ders kitabında yardımlaşma iletisi ihtiyacı
olduğu anda arkadaşlara yardımcı olma şeklinde ortaya çıkmakta, Suriye ders
kitabında

ise

arkadaşların

birbirleriyle

yardımlaşarak

ortaya

güzel

şeyler

çıkarmalarına değinilmektedir. Her biri farklı konulardaki bu metinler bazı
eksikliklerine rağmen yardımlaşma iletisini başarıyla vermektedir.

3.2.2. Üç Ülke İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler

3.2.2.1.Kahramanlık Konulu ve Vatan Sevgisi İletili Metinlerin İncelenmesi ve
Yorumlanması

LİBYA
2. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Arap Savaşçı’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
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Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
savaşçı
kahraman
Bağıntılı Sözcükler
Ömer muhtar
Arap
Araplık
düşman
yaşlı
at
tüfek
vatan
toprak
işgalci
Allahu ekber
slogan

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

yetmişinde
yaşlı

vatan toprağı

bir

2
1

savaşmak (Allah yolunda)
şehit olmak

4
3

1
2
1
1
2

ata binmek
omuzlanmak
kurtarmak
kovmak
özgürleştirmek

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1

yenilgiye uğratmak

1

Diğer
haçlılar
Siyonistler

1
1

TOPLAM

20

11

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 16, diğer sözcüklerin oluşturduğu 2; eylem soylu sözcük
grubu içinde kavram alanı ile ilgili fiillerden oluşan 2, bağıntılı fiillerden oluşan 9
anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.
Yukarıda eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi yaptığımız metnin kavram alanı
sözcükleri ‘savaşçı, kahraman, savaşmak, şehit olmak’ sözcükleridir. Metinde vatan
sevgisi ve kahramanlık iletisi bir Arap kahramanının nitelikleri belirtilerek verilmeye
çalışılmaktadır. Bu kahraman Ömer Muhtar’dır. Yetmişinde bir yaşlı ifadeleriyle
kahramanlığın yaşa bağlı olmadığı, Ömer Muhtar’ın yaşlı biri olmasına rağmen
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düşmanları yenilgiye uğratmakta büyük bir cesaret gösterdiğine değinilmektedir. Bu
ileti verilirken kavram alanı sözcükleri bağlamında vatan sevgisi ve kahramanlık
iletisi ile bağıntılı ‘vatan toprağı, Arap, Araplık, işgalci, at, tüfek, slogan, düşman’
sözcükleri verilmektedir. Yine bağıntılı olarak ‘tüfek omuzlanmak, ata binmek,
yenilgiye uğratmak, özgürleştirmek’ sözcüklerine değinilmektedir. Bu sözcükler
vatan sevgisi ve kahramanlık kavram alanını geliştirmeye yönelik olarak
kullanılmaktadır.
Metinsel bağdaşıklık sağlanırken metnin ana iletisinin dışında sözcüklerin yer
alması metni iki konulu bir metin haline getirmekte bu da bağdaşıklığın sağlanmasını
engellemektedir. ‘Haçlılar, Siyonistler’ ifadeleri metnin iletisi ile ilgili değildir. Bu
ifadeler öğrencilerin kin duygularını besleyip onları gelecekte bu düşmanlarla
savaşacak birer kahraman haline getirmek gibi bir amaçla metinde yer almaktadır.

ÜRDÜ
2.

Sınıf

Ürdün

Arapça

ders

kitabında

yer

alan

‘Kerame

Savaşı

Kahramanlarından’ isimli metnin sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
asker
savaş
Bağıntılı Sözcükler
sınır
Ürdün nehri
düşman
ahize
ses
toprak
telefon hattı
top
hendek
hat
bomba
yara
arkadaş

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

Ürdünlü asker

yahudi düşman

vatan toprağı
düşman topu
kopuk hat
patlayan
bir
bomba
büyük bir yara

2
1

şehit olmak

1

1
1
2
1
2
1
4
1
1
2
1

mevzilenmek
gözetlemek
çalmak (telefon)
duymak
saldırmak
haber vermek
kesilmek (ses)
isabet etmek
dışarı fırlamak
kontrol etmek
onarmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1

ağır yaralamak
kan kaybetmek

1
1
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el
diş
kablo

1
1
1

TOPLAM

29

kararlı olmak
savunmak

1
1

24

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 26; eylem soylu sözcük grubu içinde kavram alanı ile ilgili
fiillerden oluşan 2, bağıntılı fiillerden oluşan 22 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘Ürdünlü asker, savaş, şehit olmak’
sözcükleridir. Metinde bu kavram alanını genişletmeye yönelik olarak ‘düşman,
vatan toprağı, patlayan bir bomba, düşman topu’ gibi sözcüklere de yer
verilmektedir. Bağıntılı olarak verilen eylem soylu sözcüklerden ise ‘mevzilenmek,
savunmak, kan kaybetmek, saldırmak, gözetlemek’ sözcükleri kavram alanına en
yakın sözcüklerdir.
Metinde nitelemelere de yer verilmektedir. Bunlara örnek olarak‘ Ürdünlü
asker, Yahudi düşman, vatan toprağı, düşman topu, kopuk hat, patlayan bir bomba,
büyük bir yara’ sözcük öbekleri verilmektedir. Metinsel bağdaşıklık sağlanırken bu
bağdaşıklığın dışında kalan diğer sözcüklerin olmaması sözcüksel düzlemde bu
metni başarılı kılmaktadır.

SURİYE
2. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Hıttîn Kahramanı’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
şövalye
kahraman
asker

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

büyük kahraman

2
2
2

Bağıntılı Sözcükler
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baba
ihtiyaç
çarşı
sur

Hamidiye çarşısı
Şam
kalesi
surları

at
heykel
ülke
mescid-i aksa
kudüs
düşman
egemenlik
Selahaddin Eyyubi

Arap egemenliği

2
1
1
1

satın almak
beğenmek
görmek
kurtarmak

1
1
1
1

1
4
1
1
2
2
1
1

birleştirmek
bozguna uğratmak
gurur duymak
elinden kurtarmak
temenni etmek

1
1
1
1
1

Diğer Sözcükler
Siyonist

1

TOPLAM

21

14

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 17, diğer sözcüklerin oluşturduğu 1; bağıntılı fiillerden
oluşan ise 14 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘şövalye, kahraman, asker’ sözcükleridir.
Kavram alanı sözcükleri verilirken bu sözcüklerle bağıntılı olarak ‘düşman,
egemenlik, ülke’ sözcükleri verilmektedir. Metinde ‘Kudüs, Mescid-i Aksa,
Selahaddin Eyyûbî’ gibi yer ve kişi adlarına değinilmektedir. Bu da iletiyi Arapları
etkileyen bir olayla sunmayı amaçlamaktan ileri gelmektedir.
Metinde eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanıyla bağıntılı olarak
geçen sözcükler arasında ‘bozguna uğratmak, elinden kurtarmak’ sözcükleri
bulunmaktadır.
Metinde ‘büyük kahraman, Arap egemenliği’ gibi nitelemelere de yer
verilmektedir.

Ayrıca

Suriye’de

bulunan

yerlerin

isimlerine

de

metinde

değinilmektedir. ‘Hamidiye çarşısı, Şam kalesi’ örneklerinde olduğu gibi.
Metinsel bağdaşıklığın kısmen de olsa sağlandığını kabul etmekle birlikte,
bağdaşıklığı bozan ideolojik sözcükleri de yadsıyamayız.
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2. sınıf Arapça ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
şehit olmak (2 metinde)
kahraman (2 metinde)
asker (2 metinde)
savaşçı-savaş (2 metinde)

Bağıntılı Sözcükler
düşman
vatan toprağı (2 metinde)
at (2 metinde)
yenilgiye,
bozguna
uğratmak (2 metinde)

Diğer Sözcükler
Siyonist
-

Yukarıdaki tabloyu incelediğimiz zaman kahramanlık iletisinin verildiği
metinlerde bulunan ortaklıkları görerek Arap ülkelerinin ideolojik özellikleri
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktayız. Metinlerde genel olarak geçen ortak
sözcüklerden ve tablodan hareketle bu üç metnin vermek istediği ileti cümlesini şu
şekilde oluşturabiliriz. ‘Savaşlarda kahramanlık gösterip, Siyonist düşmanı yenilgiye
uğratmak için gerekirse şehit oluruz’
Metinleri sözcükler açısından değerlendirdiğimiz zaman Ürdün ders kitabında
yer alan metnin gerek kavram alanı sözcükleri gerek bağıntılı sözcükler bakımından
daha fazla sayıda sözcük barındırdığını görmekteyiz. Suriye ders kitabını da bu
açıdan ikinci sırada gösterebiliriz. Çünkü Suriye ders kitabındaki metin Libya’ya
göre hem daha bağdaşık bir örüntü ile sunulmakta hem de ileti verilirken yeni
kavramlar sunulmasına özen gösterilmektedir. Bu açıdan en zayıf metin Libya ders
kitabında bulunan metindir. Çünkü iletiyi sunarken örüntüyü tam anlamıyla
sağlayamamakta ve yeterli derecede kavram alanı sözcüğü sunamamaktadır.

3.2.3. İki Ülke İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler

3.2.3.1. Okulun ilk günü konulu ve okul sevgisi iletili metinlerin incelenmesi ve
yorumlanması:

LİBYA
Libya 2. sınıf Arapça ders kitabında yer alan “Yeni Öğretim Yılı” ana başlıklı
metnin sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
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sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
okul alanı
öğrenci
öğretmen

Toplam
1
9
2

Bağıntılı Sözcükler
çanta
yeni öğretim yılı
yeni ders yılı
sınıf
çanta
es-selamu aleykum
aleykum selam
Diğer sözcükler
Libya Arap halkı
Libya
halk

1
2

ikinci sınıf

büyük Libya çok
yaşa
Arap halkı çok
yaşa

TOPLAM

2
2
1
1
1

sevinçli olmak
uyumak
uyumak)
hazırlanmak
girmek
durmak
zil çalmak
sıra olmak
kutlu olmak

(erkenden

1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1

28

12

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 4, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 13, diğer sözcüklerin oluşturduğu 11; bağıntılı fiillerden
oluşan ise 12 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Bu metinde “okul, öğrenci, öğretmen’ gibi kavram alanı sözcüklerine
rastlanmaktadır.
Metinde milli kavramlara da yer verilmiş ancak kavram alanı sözcükleriyle
verilen bu yeni sözcükler incelenince bunların okulun ilk günü konulu metinle
bağıntısız olduğu görülmüştür.
Örneğin “Büyük Libya çok yaşa”, “Arap halkı çok yaşa”
Bu, “Ce Mutlu Türküm Diyene” diye sona eren Türkçe öğrenci andı ile bir
benzerlik göstermektedir.
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Metinde iki tane konu bulunmaktadır. Konulardan biri okul sevgisi iken diğeri
Libya Arap halkının yüceliğini vurgulamaktadır. Her iki konu da kendi içinde bir
uyum teşkil etmekle beraber okulun ilk günü konulu bölümde cümleler bir uyum
içinde olup bağdaşık olarak kabul edilebilirler. Ancak metnin kavram alanı
sözcüklerine ve onlara bağıntılı olarak ortaya çıkan sözcüklere hemen hemen
değinmemesi bu metnin konusunu metinsel bir bağdaşıklık ve yeni kavramlar
öğretme amaçlı kullanmadığını ortaya çıkarmaktadır.
SURİYE
Suriye 2. sınıf ders kitabında yer alan “Ey Okulum” ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
okul
sınıf
öğretmen

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
2
1

Bağıntılı Sözcükler
avlu
bayrak töreni
eylül ayı
merhaba
kütüphane
oyun alanı
bahçe
arkadaşlar
yıl

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

15

enerji depolamak
özlemek
büyümek

1
1
1

4

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 12, bağıntılı fiillerden oluşan ise 4 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde “okul, öğretmen, sınıf” gibi kavram alanı sözcükleri görülmektedir.
Suriye ders kitabında da Libya ders kitabında olduğu gibi kavram alanı sözcüklerinin
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ve bu kavram alanı sözcükleriyle beraber sunulan yeni kavramların az olduğunu
görüyoruz. Libya 2. sınıf ders kitabından farklı olarak Suriye 2. sınıf ders kitabında
okul sevgisi iletisi ile verilen ‘enerji depolamak, özlemek, büyümek’ gibi eylemler
öğrencinin kavram alanını genişletmeye yöneliktir. Bu yüzden Suriye ders kitabının
Libya ders kitabına göre daha yaratıcı olduğunu öne sürebiliriz.

3.2.3.2. Çalışkan Öğrenci konulu metinlerin incelenmesi ve yorumlanması:

LİBYA
2. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Çalışkan Öğrenci’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
çalışkan öğrenci
başarılı

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
3
1

Bağıntılı Sözcükler
ikinci sınıf
öğrenci
uyku
sabah namazı
aile
kahvaltı
okul giysisi
kitap çantası
anne
baba
es-selamu aleykum
okul
ders
temizlik

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

TOPLAM

22

erken kalkmak
abdest almak
namaz kılmak
başarılı olmak
korumak (temizliği)
itaat etmek
saygı göstermek

1
1
1
1
1
1
1

13

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 19; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden
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oluşan 13 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Çalışkan öğrenci konulu metinde ‘çalışkan, başarılı’ kavram alanı sözcükleri
bağıntılı sözcüklerle özellik kazanmaktadır. Örneğin bu sözcüklerle ‘Çalışkan
öğrenci erken kalkan, abdest alan, namaz kılan, başarılı olan, temizliğini koruyan,
itaat eden, saygı gösteren öğrencidir’ yargısına ulaşılabilmektedir. Bu da metnin
konusunu ve iletisini başarılı bir şekilde sunduğunun, bağdaşık ve tutarlı bir metin
olduğunun bir göstergesidir.

ÜRDÜ
2. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Örnek Öğrenci’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
örnek bir öğrenci
Bağıntılı Sözcükler
anne
baba
namaz
insanlar
sabah
kardeş
el
yüz
kahvaltı
diş
elbise
okul
okul yolu
kaldırım
arkadaşlar
sınıf
dimdik
cadde
yaya geçidi
yeşil ışık

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

dinlemek
kaçırmamak (namazı)
sevmek
erken kalkmak
selamlamak
yıkamak
fırçalamak (diş)
giymek
gitmek
yürümek
varmak
oturmak
durmak
beklemek
dinlemek
dönmek
dinlenmek
yardım etmek
oynamak (futbol)
oturmak

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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saygı
öğretmen
öğleden sonra
ev
öğle yemeği
ikindi vakti
futbol
güneş
batmadan
önce
aile
ders
etkinlik günü
tebrikler
ödül

1
2
1
2
1
1
1
1

TOPLAM

44

söz etmek
çağırmak
kazanmak

1
1
1

1
1
1
1
1
26

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 41; bağıntılı fiillerden oluşan 26 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin ‘örnek bir öğrenci’ kavram alanıyla bağıntılanması Libya metniyle
paralellik göstermektedir. Aynı şekilde bu metinde de örnek öğrencinin özellikleri ‘
Örnek öğrenci erken kalkar, namaz kılar, anne babasını dinler ve onlara yardım
eder, dişlerini fırçalar, derslerine çalışır’ şeklinde nitelendirilmektedir. O yüzden bu
metini de tutarlı ve bağdaşık bir metin olarak nitelendirebiliriz.
2. sınıf Arapça ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü çözümlemesi
yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
çalışkan (örnek) öğrenci
-

Bağıntılı Sözcükler
anne
baba
anne
okul
ders
namaz kılmak

Diğer Sözcükler
-

Görüldüğü gibi bu iki metinde ortak olan 9 tane sözcük bulunmaktadır. Bu
ortak sözcükler içinde dikkatimizi çeken namaz kılmak sözcüğüdür. Çalışkan
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öğrencinin özellikleri içinde yer alan bu sözcük iki ülkenin metninde de
bulunmaktadır. Bu da Libya ve Ürdün gibi İslam dininin sosyal ve siyasi yaşamdaki
öneminin çok büyük olduğu ülkeler için normaldir.
İleti sunulurken Ürdün ders kitabında bulunan metnin bağıntılı sözcükler
yönünden daha zengin olduğunu görmekteyiz. Ama bu demek değildir ki Libya
metni bu açıdan yetersiz kalmaktadır. Libya metni de iletiyi çok güzel bir şekilde
sunmakta ve gereken sözcükleri kullanmaktadır. Her iki metinde bağdaşıklığı
sağlamakta ve tutarlı bir metin olma özelliğini taşımaktadır.

3.2.3.3. Özgürlük iletili metinlerin incelenmesi ve yorumlanması:

LİBYA
2. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Küçük Serçe’ isimli metnin
sözcük örüntüsü daha önce yapılmıştı. O yüzden sadece tabloyu kullanmakla
yetineceğiz.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
özgür
özgürlük
Bağıntılı Sözcükler
kafes
serçe
hava
yem
su
anne,anneciğim
oda
görünüş
ses
şarkı

TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1
1

küçük bir serçe
çok sıcak hava

güzel görünüş
tatlı ses
tatlı şarkı

2
7
1
1
1
5
1
1
1
1

19

dönmek (geri)
taşımak
kaçmak
kurtulmak
yemek içmek
hapsedilmek

1
1
1
1
2
1

hoşlanmamak
sevmek
çıkartmak
unutmak
çağırmak
şarkı söylemek

1
1
1
1
1
1
14
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Yukarıdaki tabloya bakıldığı zaman görüleceği gibi bu örüntü içinde ad soylu
sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı sözcüklerin
oluşturduğu 16, tane sözcük; eylem soylu sözcük grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 14 tane sözcük bulunmaktadır.Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde
nitelendirilebilir.

ÜRDÜ
2. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Özgürlük’ isimli metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
özgür olmak

Bağıntılı Sözcükler
serçe
sabahleyin
erken
yiyecek
ova
dağ
tepe
saray
kafes
bülbül
yiyecek
su
yemek
saray
hizmetçi
her sabah
su
ötüş
saray sakinleri
esir
TOPLAM

küçük bir serçe

yüksek bir tepe
büyük bir saray
altından güzel bir
kafes
şakıyan bülbül
tertemiz su

4
1
1
1
1
1
1
1
4

aramak
uçmak
yiyebilmek
bulamamak
acıkmak
yorulmak
ötmek
mest olmak
yaşamak

5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

gibi görünmek
çıkabilmek-çıkamamak
açlık çekmek
tok olmak

33

20
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 33; eylem soylu
sözcükler grubu içinde kavram alanı ile ilgili fiillerin oluşturduğu 2, bağıntılı
fiillerden oluşan 18 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst
kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Kavram alanı sözcüğü olarak sadece ‘özgür olmak’ sözcüğüne değinilmektedir.
Nitelemeler açısından oldukça zengin olan metinde ‘küçük bir serçe, yüksek bir
tepe, büyük bir saray, altından güzel bir kafes, şakıyan bülbül, tertemiz su’ gibi
nitelemelerde bulunmaktadır.
Metinde kavram alanı ile bağıntı olarak verilen ad ve eylem soylu sözcüklerin
oldukça zengin olduğunu görmekteyiz. Ad soylu olarak örneğin ‘bülbül, yiyecek,
esir, saray sakinleri, dağ, tepe, yiyecek’; eylem soylu olarak ‘uçmak, uçabilmek,
açlık çekmek, tok olmak, ötmek, mest olmak’ sözcükleri verilebilir.
Özgürlük kavramı Ürdün ders kitabında da ‘kuş’ örneğiyle verilmektedir. Bu da
konuların benzerliğinden ziyade olayların da benzerliği açısından ilgi çekici bir
noktadır.
2. sınıf Libya ve Ürdün ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü
çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
özgürlük/özgür olmak

Bağıntılı Sözcükler
kafes
serçe

Diğer Sözcükler
-

Yukarıda tabloda da görüldüğü gibi her iki metinde de kafeste olan bir serçenin
özgür olamayacağı örneği verilerek özgürlüğün önemi vurgulanmaktadır. Metinsel
bağdaşıklık her iki metinde de sağlanmakta, örüntüye kavram alanını genişletmek
açısından yeni sözcükler katılmaktadır.
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3.3. Arap Ülkeleri İlköğretim 3. Sınıf Ders Kitaplarında Yer Alan Ortak
Konulu ve İletili Metinler

3.3.1. Dört Ülkenin Tümü İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler

3.3.1.1. Arkadaşlığın güzelliği iletili metinler

LİBYA
3. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Arkadaşım’ isimli metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

ruh, kalp

2

arkadaşlık etmek

2

Bağıntılı Sözcükler
sevinç
üzüntü
yardım
oyun
ciddiyet
istek
rıza
terbiye

1
1
1
1
1
1
1
1

sevmek
oturmak
mutlu etmek
sormak
hastalanmak
sevinmek
üzülmek
ihtiyacı olmak
yardım etmek
sormak
yanında bulmak
yorulmamak
eşlik etmek
çağırmak
kızmamak

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

11

22

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 10; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
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sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı fiillerden oluşan 20 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘arkadaş, arkadaşlık etmek’ sözcükleridir.
Arkadaş sözcüğü nitelenirken arkadaş-ruh, arkadaş-kalp şeklinde örüntülenmektedir.
Ayrıca metinde zıt anlamlı sözcüklere yer verilmektedir. Bunlara örnek olarak
‘sevinç-üzüntü, sevinmek-üzülmek’ sözcükleri verilebilir.
Metinde iyi arkadaşın özellikleri eylem soylu sözcüklerle ‘arkadaş-yardım
etmek, arkadaşı yanında bulmak, arkadaş mutlu etmek, arkadaş eşlik etmek’ şeklinde
belirtilmektedir. Bu metin bilgilendirici bir metin olmasına rağmen kavramları üst
üste ve çok fazla sayıda sıralamamaktadır. Bağdaşıklığı sağlayarak başarılı bir grafik
izlemektedir.

ÜRDÜ
3. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Yeni Öğrenci’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
itelemeler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş
yeni arkadaş
Bağıntılı Sözcükler
yeni öğretim yılı
köy
okul
sevinçli
mutlu
süre
uzun süre
zaman
uzun zaman
ne kadar güzel
yaz tatili
öğrenci
başka bir
öğrenci, yeni bir
öğrenci
yıl
bu yıl
tarla
aile

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2

1
2
5
1
1
1
1
1
1
3

başlamak
görmek/görememek
oturmak
anlatmaya başlamak
merhaba demek
okumak
nakil yaptırmak
ekmek (tarla)
göç etmek
göstermek

1
2
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

beraber olmak istemek
mutlu olmak
iyi karşılamak

1
1
1
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oyun alanı
kütüphane
çalışma odası
sınıf
futbol takımı

1
1
1
1
1

teşekkür etmek

TOPLAM

34

1

24

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 32; eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 24 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde

kavram

alanı

sözcüğü

olarak

sadece

arkadaş

sözcüğüne

değinilmektedir. Burada diğer metinden farklı olarak yeni arkadaş edinme iletisi
verilmektedir. Konu ise okul arkadaşlığı anlatılarak sunulduğu için okul ile ilgili pek
çok kavrama da yer verilmektedir. Örnek olarak ‘yeni öğretim yılı, okul, öğrenci,
kütüphane, oyun alanı, çalışma odası, sınıf’ sözcükleri verilebilir. Yine eylem soylu
sözcükler içinde arkadaşlık ile ilgili ‘arkadaş- (onunla) beraber olmak istemek,
arkadaş- (seni) iyi karşılamak’ gibi sözcükler bulunmaktadır. Metinde ‘uzun süre,
uzun zaman, yeni bir öğrenci’ gibi zamanla ve isimlerle ilgili nitelemelere de yer
verilmektedir. Metinsel bağdaşıklık sağlanmakta, ileti başarı ile sunulmaktadır.

LÜBA
3. Sınıf Lübnan Arapça ders kitabında yer alan ‘Karşılaşma’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş
arkadaşlık
Bağıntılı Sözcükler
çocukluk
yakın
aile

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2
1

4
1
1

geçirmek (gün)
koşmak
batmak (güneş)

1
1
1

94

gün
güzel
sabah
tarla
çiçekler
çiğ taneleri
güneş
ağaçlar
eylül ayı
bulut
ufuk
kuş
akşam
ev
avlu
bahçe
merdiven
ot
duvarın gediği
karınca yuvası
küçük ağaç
üzerindeki serçeler
penceredeki
örümcekler
yokluk
yaz
yol
öğlen vakti
güneş
ses
rüya
yıl
gün

beyaz bulut

o akşam
ilk ev

başka bir yaz

parlayan güneş
tanıdık bir ses
üç yıl
çok güzel bir
gün,
çocukluk
günleri

sevgi
bahar
TOPLAM

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

oynamak
göç etmek
saklamak
ayrılmak
görmemek
veda etmek
tek kelime etmemek
gitmek
tek başına durmak
terk etmek
ölmek
diken bitmek
ne idik ne olduk
ıssızlaşmak
dönmek
karşılaşmak
üzülmek
düşünmek
tek başına yürümek
yakmak
(güneş)
sırtını sıvazlamak

1

hissetmek

1

1
2
2
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

seslenmek
arkaya dönmek
gülmek
hasretle kucaklaşmak
ne diyeceğini bilmemek
ne kadar sevinmek
göz yaşlarını saklamak
e dair hiçbir şey
unutmamak
elleri kenetlenmek

1
1

geri dönmek
büyümek

3
2

2
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ne kadar güzel

62

1

1

63

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 60; eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı fiillerden
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oluşan 63 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘arkadaş, arkadaşlık’ sözcükleridir. Metinde
arkadaşlığın güzelliği iletisi verilmeye çalışılırken kavram alanını genişletmeye
yönelik olarak oldukça zengin bir sözcük örgüsü ile karşılaşmaktayız. Arkadaşlık
kavramı bu metinde çocukluk arkadaşlığının güzelliği ve değeri iletisini veren uzun
bir olay örgüsü içinde sunulmaktadır.
Metinde ‘parlayan güneş, üç yıl, çok güzel bir gün, çocukluk günleri, tanıdık
bir ses, beyaz bulut, o akşam, ilk ev, ne kadar güzel’ gibi nitelemelere yer
verilmektedir.
Kavram alanı sözcükleriyle bağıntılı olarak sunulan eylem soylu sözcükler
içinde ‘sırtını sıvazlamak, elleri kenetlenmek, ne diyeceğini bilmemek, hasretle
kucaklaşmak, neydik ne olduk’ gibi yeni kavramlara değinilerek öğrencilerin kavram
dünyaları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Arkadaşlık iletisi verilirken nasıl ki Ürdün metninde okul ile ilgili kavramlar
ağırlıklıysa burada da doğaya özgü kavramların ağırlıkta olduğunu görüyoruz.
‘çiçekler, çiğ taneleri, güneş, ağaçlar, bulut, ufuk, kuş, bahçe, karınca yuvası, bahar,
tarlalar’ sözcükleri buna örnek olarak verilebilir. Şüphesiz ki bu sözcükler anlatıma
bir ahenk ve zevk katmaktadır.
Bu metin diğer metinlere oranla daha uzun bir metin olmasına rağmen
bağdaşıklığı sağlamakta, iletisini vermeyi başarıyla gerçekleştirmektedir.

SURİYE
3. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Arkadaş Ziyareti’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş
Bağıntılı Sözcükler
ev
okul ödevi

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
7

2
1

davet etti
bitirmek

1
1
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nazikçe
kapı
oda

1
3
2

izin istemek
kapıyı çalmak
kapıyı açmak

2
1
1

1
1

1
1

1
1
1
2
1

hoş geldin demek
en güzel şekilde
karşılamak
oturmak
konuşmak
okumak
sevmek
satın almak

1
1
1
1
1

portakal suyu
anne
okul
görüşmek üzere

2
3
1
1

selamlamak
ikram etmek
oynamak
uğurlamak

1
1
1
1

TOPLAM

30

düzenli küçük bir
oda

masa
ortak ilgi alanı
dergi
bilgin
kitap
hikayeler
kahraman

çocuk dergisi
Arap bilgini
harika bir hikaye
Arap
kahramanları

27

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 29; eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 27 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak sadece ‘arkadaş’ sözcüğü bulunmaktadır.
Metin arkadaşlık iletisini arkadaş ziyareti konusu ile vermektedir.
Metinde ‘düzenli küçük bir oda, çocuk dergisi, Arap bilgini, harika bir hikaye,
Arap kahramanları’ gibi nitelemelere de yer verilmektedir.
Arkadaşlık iletisini verirken bağdaşıklık sağlanmakta ve ileti başarılı bir şekilde
verilebilmektedir.
2. sınıf Libya, Ürdün, Suriye ve Lübnan ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel
örüntü çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
Arkadaş
-

Bağıntılı Sözcükler
sevinç-sevinçli (2 metinde)
oyun-oyun
alanı
(2
metinde)
okul (2 metinde)
yaz tatili-yaz (2 metinde)
tarla (2 metinde)

Diğer Sözcükler
-
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-

ev (2 metinde)
yıl (2 metinde)
sevmek (2 metinde)
oturmak (2 metinde)
mutlu etmek-mutlu olmak
(2 metinde)
üzülmek (2 metinde)
en
güzel
şekilde-iyi
karşılamak (2 metinde)
oynamak (2 metinde)
göç etmek (2 metinde)
ne kadar güzel (2 metinde)

-

Yukarıda bulunan tablo incelendiği zaman her metinde ortak olarak geçen
arkadaş sözcüğünü görmekteyiz. Diğer ortak sözcükler ise iki metinde ortak olarak
bulunmaktadır. Ancak ortak sözcük sayısının fazla olması metinlerin arkadaşlık
iletisini benzer sözcükler kullanarak vermeye çalıştığını göstermektedir.
Dört metinde iletiyi metinsel bir bağdaşıklık içinde sunması açısından tutarlı ve
başarılı metinler olarak nitelendirilebilir.
Dört metin içinde kavram alanı sözcüklerine bağıntılı olarak verilen
sözcüklerin en çok olduğu metin Lübnan metnidir. Lübnan’dan sonra Ürdün ve
Suriye gelmektedir. Libya ders kitabındaki metinde ise ileti verilmekle beraber diğer
ülkelerin metinlerine göre olay eksikliği görülmektedir. Çünkü Libya ders kitabı
iletiyi bilgilendirici bir metinle vermeyi seçmiştir. Dolayısıyla arkadaşlığın güzelliği
iletisi doğrudan verilmektedir. İletilerin olaylarla daha iyi pekiştiğini kabul edersek
Libya ders kitabındaki metnin diğer metinlere oranla daha başarısız olduğu
gözümüzden kaçmaz.

3.3.2. Üç Ülke İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler

3.3.2.1. Çalışmanın yararı iletili metinler

ÜRDÜ
3. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Çalışmak Hazinedir’ isimli
metnin sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
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Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
emek
Bağıntılı Sözcükler
evin önü
cadde
kapak
arkadaşlar
bir gün
araba
adam
tehlike
çalışma bölgesi
yazı
tabela
bir süre sonra
çukur
telefon kabloları
boru
başka bir şey
alındaki ter
saçtaki toz
hazine

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

büyük bir cadde
demirden büyük
bir kapak

büyük bir araba
çok sayıda adam,
içeri giren adam

gömülü
hazine

bir

1

çalışmak

1

2
2
3

barikat kurmak
sormak
durmak

1
3
1

2
1
2
5

inmek
yaklaşmamak
getirmek
koymak

3
1
1
1

1
1

dışarı çıkmak
beklemek
yönelmek
söylemek
bakım yapmak
gülümsemek
çırpmak
şaşırmak
yiyeceğini kazanmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
4
1
1
1
1
1
2

çocuklar
hayat

1
1

TOPLAM

45

20

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 44; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı fiillerden oluşan 20 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘emek, çalışmak’ sözcükleridir. Çalışmak iletisi
bu metinde emek vererek kendinin ve ailesinin geçimini sağlamak amacıyla çalışmak
olarak verilmektedir.
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Metin bu iletiyi verirken ‘büyük bir cadde, demirden büyük bir kapak, büyük
bir araba, çok sayıda adam, içeri giren adam, gömülü bir hazine’ gibi nitelemelere
yer vermektedir.
Çalışmak sözcüğü ‘yiyeceğini kazanmak’ sözcüğüyle bağıntılanmaktadır.
Metin gerek konu gerek sözcüklerin bu konuyu sunmak için yerleşimi
açısından bağdaşık özellik taşımaktadır.

SURİYE
3. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Çalışan Kazanır’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
başarı
çalışkan

Bağıntılı Sözcükler
öğrenciler
okulun son günü
karne
okul
süs
veliler
çocuklar
sonuç
müdür
gelecek yıl
arkadaşlar
öğretmenler
ödül hazırlıkları
konuşma
toplum
isim
ödül
kitap
derece
Arap bilginleri
sevinç

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

üstün başarı

4
1

çalışmak
başarılı olmak
çaba sarf etmek/harcamak

2
3
1

başarılı öğrenci

5
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
3
1
1

iple çekmek
dağıtılmak
ödül vermek
hazırlanmak
süslenmek
yerini almak
beklemeye koyulmak
konuşma yapmak
ayağa kalkmak
sınıf geçmek
kutlamak
övmek/övgüler sunmak
öğrenmek
izlemek
oturmak
ilerlemek
gelişmek
temeli olmak
dinlemek
yüzünden umut ve endişe
okunmak
sahip olmak

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1

en güzel süs

en üstün derece

1

1
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ne kadar büyük
yaz (mevsim)
atalar

1
1
1

bu büyük atalar

TOPLAM

ummak
okumak
daha fazla bilgi sahibi
olmak
bol bol vakit bulmak
gibi olmak

41

1
1
1
1
1
55

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 38; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
sözcüklerinin oluşturduğu 7, bağıntılı fiillerden oluşan 48 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘çalışmak, başarılı olmak, çaba sarf etmek,
başarı,

çalışkan’

sözcükleridir.

Başarı

sözcüğü

‘üstün

başarı’

şeklinde

nitelendirilmektedir. Metinde geçen diğer nitelemeler ‘başarılı öğrenci, en üstün
derece, en güzel süs, bu büyük atalar’ sözcük öbekleridir.
Bu metinde çalışma kavramı eğitim anlamında ele alınmakta ve çalışarak
gelecek başarının insan için en büyük ödül olduğu vurgulanmaktadır.
Çalışmak iletisi ile bağıntılı olarak verilen eylem soylu sözcükler arasında ‘sınıf
geçmek, okumak’ sözcükleri bulunmaktadır. ‘Okul, öğretmen, müdür, veli, öğrenci’
sözcükleri de ileti ile bağıntılı olarak kullanılan ad soylu sözcükler arasında
gösterilebilir.
Metin iletiyi sunarken başarılı bir çizgi izlemekte ve metinsel bağdaşıklığı
sağlamaktadır.

LÜBA
3. Sınıf Lübnan Arapça ders kitabında yer alan ‘Rende’nin Sorunu’ isimli
metnin sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
çalıştırmak
alıştırma yapmak

1
2
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Bağıntılı Sözcükler
tatilin ilk günü
büyükanne
dede

1
12
15

salıncak
kitap
arkadaşlar
satranç oyunu
adımlar
oda
yavrucuğum
kişi
sorun
matematik
yeteneksiz
torun
öğretmen
dil
ders
kardeş
çözüm
mutfak
kek

ağır adımlar

sevdiğin kişi

bilmediğim
dil
özel ders

bir

yeni bir çeşit
kek, kek tarifi
özel bir tarif

tarif
toplama,
çıkarma
işlemi
kağıt
kalem
ses
yüksek ses
bardak
büyük bir bardak
istek
cesaret
kendine güven
bir kilo kendine
güven
anlayış
tahlil
bir ölçek
alıştırma
akşamleyin
akşam
yemeği
sofrası
rakamlar
göz önü
emin bir şekilde

1
1
1

1
1
2
3
1
1
2
1
4
2
2
1
4
1

uzanmak
bir ileri bir geri gitmek
yüzünde
sıkıntı
ve
huzursuzluk ifadesi olmak
okumak
irtibat kurmak
yenmek
uyumak istemek
e doğru yürümek
peşinden gelmek
paylaşmak
sorun olmak
başarısız olmak
açıklamak
eksiklik gidermek
konuşmak
hayretler içinde olmak
başını sallamak

1
2
1
2
2

işler karmaşık hale gelmek
hıçkıra hıçkıra ağlamak
omzunu pışpışlamak
bağrına basmak
canını sıkmak

1
1
1
1
1

3
2

1
3

2
1
1
2
1
2
2

elini vermek
yardım etmek, yardımcı
olmak
aniden durmak
öpmek
düşünmek
devam etmek
teslim almak
dans etmek
karışmak

1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
2
1
2

sorun çözmek
ayırmak
okumak
hesaplamak/hesap yapmak
para saymak
eşit olmak

1
1
1
3
1
1

1
1
1

ödemek
vermek
ad vermek

1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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basit
anlama
para
masa
alış veriş oyunu
dükkan sahibi
müşteri
günlük ihtiyaç
fiyat
toplam
aferin
doğru
vakit
kahvaltı
dükkan
çok çeşit
dondurulmuş
yiyecek
yeşillik
meyve
tahıl
et
süt
hesap makinesi
kafa
beyin
çarşı
hesap işlemi
fark
kalan
teşekkürler
muhasebeci

gururla
iki hafta
anne
baba
ciddiyet
hoş geldiniz
bir kilo domates
bir kilo soğan
bir bağ maydanoz
bir bağ nane
bir kilo greyfurt
dikkat

madeni
para,
kağıt para

erken vakit
küçük dükkan

büyük çarşı

yetenekli
muhasebeci, özel
muhasebeci

1
1
4

oyun oynamak
elinden tutmak
işe gitmek

1
1
1

1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1

eşlik etmek
fiyatını almak
sarılmak
tercih etmek
izin vermek
birinin fikrine katılmak
ihtiyaç duymak
kolaylaştırmak
gülümsemek
yardım etmek
mutluluktan uçmak
teslim almak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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çeviklik
basit

1
1

TOPLAM

138

109

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 138; eylem soylu
sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı fiillerden
oluşan 106 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘çalıştırmak, alıştırma yapmak’ sözcükleridir.
Sözcük sayısı bakımından oldukça zengin olan metin çalışarak ve alıştırma yaparak
başarıya ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Ancak bunu vurgularken metni
uzatmakta, çok fazla sözcük vermektedir. Dolayısıyla da bu metni okuyan öğrencileri
sıkacaktır.
Metinde verilen nitelemeler arasında ‘ yüksek ses, sevdiğin kişi, bilmediğim bir
dil, özel ders, yeni bir çeşit kek, özel bir tarif, büyük bir bardak, madeni para, kağıt
para, erken vakit, küçük dükkan, büyük çarşı, yetenekli muhasebeci, özel
muhasebeci’ sözcükleri bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu nitelemeler kavramlara
yapılan vurguları ve verilen geniş anlamları pekiştirmektedir.
Bağıntılı sözcükler arasında iki ya da üç sözcükle ifade edilen bazen mecazi
bazen gerçek anlamını taşıyan eylemler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak ‘bir
ileri bir geri gitmek, yüzünde sıkıntı ve huzursuzluk ifadesi olmak, irtibat kurmak,
eksiklik gidermek, hayretler içinde olmak, işler karmaşık hale gelmek, hıçkıra hıçkıra
ağlamak, bağrına basmak, canını sıkmak, eşlik etmek, mutluluktan uçmak’ sözcükleri
verilebilir. Ayrıca metinde kafanın içindeki hesap makinesi kullanımıyla ‘beyin’
sözcüğüne bir gönderme yapılmaktadır. Ancak daha sonra beyin sözcüğünün kendisi
de kullanılmaktadır. Metin çok uzun bir metin olması dolayısıyla konuyu verirken
kopmalar

meydana

gelmekte

bu

da

bağdaşıklık

bağlarının

oluşmasını

engellemektedir.
3. sınıf Suriye, Ürdün, Lübnan ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü
çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
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Kavram alanı sözcükleri
çalışmak/çalıştırmak
-

Bağıntılı Sözcükler
arkadaşlar
çocuklar (2 metinde)
Beklemek (beklemeye
koyulmak) (2 metinde)
yüzünden …….okunmak,
yüzünde……… ifadesi
olmak (2 metinde)

Diğer Sözcükler
-

Yukarıda bulunan tablo incelendiği zaman her metinde ortak olarak geçen
çalışmak sözcüğünü görmekteyiz. Ancak çalışmak kavramı metinlerde farklı
yönleriyle ele alınmaktadır. Ya çalışarak yiyeceğini kazanmak, ailesini geçindirmek,
ya derslerine çok çalışarak örnek öğrenci olmak ya da çalışarak ve alıştırma yaparak
bilgi edinip başarıya ulaşmak şeklinde geçmektedir. Lübnan metni diğer metinlere
göre çok daha uzundur ve birçok kavramı aynı anda sunarak bir kavram kargaşası
meydana getirmektedir. Bu özelliği ile aynı zamanda metinde cümleler arasındaki
bağlaşıklık ve metinsel bağdaşıklık mümkün olamamaktadır. Diğer metinlerde ise
sözcükler yerinde kullanılmakta, gerek sözcüksel bağlaşıklık gerek metinsel
bağdaşıklık açısından başarılı bir örnek teşkil etmektedirler.

3.3.3.İki Ülke İçin Ortak Konulu ve İletili Metinler

3.3.3.1.Diş sağlığı ve dişleri korumanın önemi konulu metinler

SURİYE
3. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Diş Doktorunda ’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
diş doktoru
diş
diş macunu
fırça

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

diş sağlığı

3
8
1
1

çürümek

1
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Bağıntılı Sözcükler
hasta
sağlam
temizlik
yemekten sonra
tatlı
baba
geçen sefer
söz
altı ayda bir
ertesi gün
muayene koltuğu
doktor
muayenehane
büyük bir dikkatle
muayene
sağlıklı
bütün çocuklar
mutlu bir biçimde
ev

1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

37

Randevusu olmak
Ağrımak
Dikkat etmek
Temizlemek
Yemek
Kontrol etmek
Duymak
Ziyaret etmek
Ağzını açmak
Bitmek
Özen göstermek
Kutlamak
Dilemek
Teşekkür etmek
Dönmek

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

23

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 7, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 30; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı fiillerden oluşan 22 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘diş doktoru, diş macunu, fırça, diş sağlığı, diş
çürümesi’ sözcükleridir. Diş sağlığını korumanın önemi iletili metne bağıntılı olarak
kullanılan sözcükler arasında ‘muayenehane, muayene koltuğu, muayene, hasta’
sözcükleri bulunmaktadır. İleti düzenli bir olay örgüsü içinde metinsel bağdaşıklık
sağlanarak verilmektedir.
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ÜRDÜ
3. Sınıf Ürdün Arapça ders kitabında yer alan ‘Dişleri Korumak’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
diş doktoru
diş
doktor
fırça
diş polikliniği
Bağıntılı Sözcükler
okul
yol
anne
temiz
üst çene
alt çene
aşağıdan yukarıya
yukarıdan aşağıya
kız öğrenci
badem
ceviz
arkadaş
çok sıcak
çok soğuk
içecek
tatlı
öğretmen
tedavi
hayırlı

TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
1

diş kalıbı

doğru yol

fırçalamak

2

konuşmak
oturmak
korumak
göstermek
sormak
cevap vermek
selamlamak
söz etmek
yiyecekleri kesmek
çiğnemek
yutmak
hazmetmek
kolaylaşmak
hareket ettirmek
zarar vermek
parmak kaldırmak
kırmak (badem,ceviz)
ip koparmak
yemek
duyduklarına
memnun
olmak
ziyaret etmek
korumak

1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

6
5
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

35

1
1
33

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 8, bağıntılı
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sözcüklerin oluşturduğu 30; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı fiillerden oluşan 32 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘diş doktoru, diş kalıbı, doktor, fırça, diş
polikliniği, diş fırçalamak’ sözcükleridir. Metinde konu ile bağıntılı ad ve eylem
soylu sözcükler bulunmaktadır. Bunlar arasında ‘alt çene, üst çene, tedavi,
yiyecekleri kesmek, çiğnemek, yutmak, hazmetmek’ sözcükleri vardır.
Metinde dişleri fırçalamanın sağlık için yararlı yönlerine değinilmektedir. Bu
yönler metinsel bir bağdaşıklık sağlanarak başarıyla verilmektedir.
3. sınıf Suriye ve Ürdün ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü
çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
diş doktoru
fırça
diş

Bağıntılı Sözcükler
temiz-temizlik
tatlı
yemek

Diğer Sözcükler
-

Yukarıda bulunan tablo incelendiği zaman her metinde ortak olarak geçen
kavram alanı sözcükleri ve bağıntılı sözcükler metinlerin dişleri korumanın önemi
iletisini benzer sözcükler kullanarak vermeye çalıştığını göstermektedir.
Ürdün ders kitabındaki metinde kavram alanı sözcüklerini desteklemek
amacıyla verilen bağıntılı sözcüklerin daha kapsamlı olduğunu görmekteyiz. Bu
Suriye ders kitabındaki metnin başarısız olduğu demek değildir. Suriye ders
kitabındaki metinde iletisini başarılı bir şekilde sunmakta ve metinsel bağdaşıklığı
sağlamaktadır. Ama Ürdün ders kitabının bu bağdaşıklığı sağlarken daha geniş bir
kavram dünyası sunduğu yadsınamaz.
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3.3.3.2. Kudüs sevgisi konulu metinler

SURİYE
3. Sınıf Suriye Arapça ders kitabında yer alan ‘Kudüs Şehri’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
Kudüs marşı
Kudüs
Bağıntılı Sözcükler
Arap
özgürlüğün ışıltısı
özellik
şehir
topraklar
yer
atalar
çağlar
Hz. İsa
Hz. Muhammet
yolculuk
Mescid-i aksa
Kubbetu-s sahra
kıyamet kilisesi
müslüman
Ömer b. el-hattab

itelemeler

Toplam
1
8

güzel bir şehir
kutsal
Filistin
toprakları
yüksek yer
Arap atalar
eski çağlar

gece yolculuğu
kutsal Mescid-i
aksa

adil halife Ömer
b. el-hattâb

dönem
halk
güç
sonsuza kadar
Arap kahramanlar
Diğer sözcükler
Siyonistler

TOPLAM

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları

3
1
1
1
2

gururla söylemek
anlatmak
yaşamak
doğmak
göğe yükselmek

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

çıkmak (yolculuğa)
girmek
işgal etmek
suç işlemek
kovmak
kurtulmak
olarak kalmak

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Saldırgan
Siyonistler

2

40

17
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 35, diğer sözcüklerin oluşturduğu 2; eylem soylu sözcükler
grubu içinde bağıntılı fiillerin oluşturduğu 17 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Bu metin Arap ulusunun toplumsal değerleriyle ilgili bir konuya ve iletiye
sahip olduğu için kavram alanı sözcüğünü bu toplumsal değerlere ilişkin ‘Kudüs’
olarak nitelendirebiliriz. Kudüs Araplar için manevi bir değer taşımaktadır. O yüzden
Kudüs metinde kutsal, güzel bir şehir olarak nitelendirilmektedir.
Metinde nitelemelere yer verilmektedir. Bunlar arasında ‘Kutsal Mescid-i Aksa,
Adil halife Ömer b. El-Hattab, Arap kahramanlar, gece yolculuğu, güzel bir şehir,
kutsal Filistin toprakları, yüksek yer, eski çağ’ sözcükleri vardır.
Metinde metinsellik ölçütleri ile ilgisiz olarak ‘saldırgan Siyonistler’ ifadesi
yer almaktadır.

LİBYA
3. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Kudüs’ isimli metnin sözcük
örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
Kudüs

itelemeler

Bağıntılı Sözcükler
eski
zamanlardan
beri
Arap
şehir
Arap şehri
yer
kutsal yer
kıble
ilk kıble
Mescid-i aksa
yardım
müslüman
birleşme
özgürlük

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2

1

gönlünde yer edinmek

1

6
1
2
1
2
1
1
1
1

seslenmek
yıkmaya çalışmak
zorla almak
birleşmek
mümkün olmak
parçalanmak
kaybolmak

1
1
1
7
1
1
1
1
1
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gelecek
asır

1
2

Diğer Sözcükler
Siyonist
Amerika
İngiltere

1
1
1

TOPLAM

21

2
1
1

13

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 17, diğer sözcüklerin oluşturduğu 3; eylem soylu sözcükler
grubu içinde bağıntılı fiillerin oluşturduğu 13 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu
anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir. Metinde ‘birleşmekparçalanmak’ gibi zıt anlamlara gelen fiillere de yer verilmektedir.
Bu metin Arap manevi değerlerinin bir göstergesi olarak Kudüs sevgisi iletisini
sunmaktadır. Dolayısıyla kavram alanı sözcüğü bu metinde de Kudüs sözcüğüdür.
Kudüs kutsal bir Arap şehri olarak görülmekte, Müslümanların ilk kıblesi olarak
taşıdığı değer vurgulanmaktadır.
3. sınıf Suriye ve Libya ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü
çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
Kudüs
-

Bağıntılı Sözcükler
Arap
Mescid-i Aksa
şehir
müslüman

Diğer Sözcükler
Siyonist
-

Yukarıda ki tablo incelendiği zaman her iki metnin ortak kavram alanı
sözcüğünün ‘Kudüs’ olduğunu görmekteyiz. Araplar için çok kutsal bir yere sahip
olan ve aynı zamanda Arapların büyük bir siyasi sorunu olan Kudüs bu özellikleriyle
ders kitaplarında öğrencilere sunulmaktadır. Kudüs’ün bu özellikleri verilirken
metnin amacından farklı olarak Yahudi, Amerika ve İngiltere düşmanlığı aşılanmaya
çalışılmaktadır. Çünkü bu güzel şehri ellerinden zorla alan, işgal eden bu ülkelerdir.
Bu her iki metinde de vurgulanmaktadır. Kudüs sevgisi iletisinin yanında bu tarz bir
siyasi empoze ne kadar doğrudur bu bir tartışma konusudur.
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Her iki metinde de konu ve ileti sunulurken metinsel bir bağdaşıklık
sağlanamamakta, dahası konu dışına çıkılarak ülkelerin siyasi görüşlerini de eklemek
suretiyle bir Arapçılık propagandası yapılmaktadır. Bu açıdan her iki metni de
tutarsız metin kategorisine alabiliriz.

3.3.3.3. Sporun yararı iletili metinler

SURİYE
Suriye 3. sınıf kitabında yer alan ‘Sabah Sporu’ ana başlıklı metnin sözcük
örüntüsü aşağıda sunulmuştur.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
spor

itelemeler

Toplam
sabah sporu, spor
saati

spor öğretmeni
antrenman
Bağıntılı Sözcükler
okul
bahçe
öğrenci
düzen
hareket
sabırsızlık
ses
ders
ustaca
titizlik
sevinç
kan
damar
güçlü
ter tanecikleri
bir,iki,üç
ön
arka
yukarı
aşağı
hayat

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları

2
2
1

geniş bahçe
sıra düzeni

gür ses
geçmiş ders

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

dolmak
yer almak
açılmak
belirlemek
açıklamak
göstermek
öğrenmek
uygulamaya başlamak
gerçekleştirmek
alkışlanmak
dolaşmak
belirmek
bağırmak
hazırlanmak
kazandırmak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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dinamizm
TOPLAM

36

17

Tabloya baktığımızda görüleceği gibi ad soylu sözcükler grubu içinde kavram
alanı sözcüklerinin oluşturduğu 7, bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 31, eylem soylu
sözcükler grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 17 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘Spor, spor öğretmeni, antrenman’ olarak
belirlenmektedir. Metin kavram alanı sözcükleri dışında kullanılan bağıntılı
sözcükler bakımından oldukça zengindir. Bu sözcükler arasında ‘dinamizm, damar,
kan, güçlü, sevinç, titizlik, okul, bahçe’ sözcükleri yer almaktadır. Kavram alanı
kelimelerini daha anlaşılır hale getiren ve anlamlarını zenginleştiren ‘geniş bahçe,
gür ses, geçmiş dersler’ gibi nitelemelere de yer verilmektedir. Bunların yanında
‘uygulamaya başlamak, yer almak, hazırlanmak, kazandırmak, gerçekleştirmek,
açılmak, alkışlanmak’ gibi kavram alanı ile bağıntılı fiillere de yer verilmektedir.
Metinde sporun yararı iletisi metinsel bir bağdaşıklık içinde gayet başarılı
olarak sunulmaktadır.

LİBYA
3. Sınıf Libya Arapça ders kitabında yer alan ‘Beden Eğitimi’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
beden eğitimi
spor
Bağıntılı sözcükler
okul kütüphanesi
kitap
sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur.
başlık

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
2
3

spor yapmak
koşmak
ata binmek

1
1

1
1
2

okumak
yazmak
zorunlu olmak

1
1
1

1

güçlendirmek

1
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yazı
insan yaşamı
yiyecek
içecek
hava
insan bedeni
hastalık
zayıflık
toplumun bireyleri
kafa yapısı sağlam
vücut
düzenli
biyolojik sistem
performans
kas
vakit
akıl
toplumsal
davranışsal
fayda
yardımlaşma
düzen
cesaret
alışkanlık
tür
yorgunluk
toplum
herkes
TOPLAM

güçlü vücut

boş vakit

birçok fayda

en güzel tür

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

korumak
yükselmek
canlı olarak kalmak
zinde kalmak
gelişmek/geliştirmek
sağlamak
yararlı bir şey yapmak
kazandırmak
zarar vermek
yürümek
avlanmak
şekillendirmek
rahatlatmak
ihtiyaç duymak

51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

33

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 3, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 48; eylem soylu sözcükler grubu içinde kavram alanı
sözcüklerinin oluşturduğu 2, bağıntılı fiillerden oluşan 31 anahtar sözcük
bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri ‘beden eğitimi, spor, spor yapmak’
sözcükleridir. Ayrıca metinde bu kavram alanı sözcükleriyle doğrudan bağıntılı
olarak ‘ insan bedeni, hastalık, zayıflık, vücut, biyolojik sistem, performans, kas’
sözcükleri verilmektedir. Yapılan spor türleri belirtilirken ‘ata binmek, koşmak,
avlanmak, yürümek’ örnekleri verilmekte ve öğrencilerin kavram dünyalarına
katılmaktadır. Yukarıdaki tablo diğer bağıntılı sözcükler yönünden de incelendiği
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zaman metnin sözcük türleri ve sayısı olarak çok zengin olduğunu görmekteyiz. Ama
bu zenginliğin olumlu mu olumsuz mu olduğuna da değinmeden geçilemez.
3. sınıf Suriye ve Libya ders kitaplarından alınan ve eşdizimsel örüntü
çözümlemesi yaptığımız metinlerdeki ortak sözcükler aşağıda sıralanmıştır.
Kavram alanı sözcükleri
spor
-

Bağıntılı Sözcükler
kazandırmak
-

Diğer Sözcükler
-

Tablo incelendiği zaman sözcük sayısı bakımından zengin her iki metinde de
ortak kavram alanı sözcüğü olarak ‘spor’ sözcüğü belirlenmektedir. Metinlerdeki
iletilerin öğrenciye sunulması açısından farklı özellikler taşıyan bu metinlerden
Suriye ders kitabındaki estetik, Libya ders kitabındaki ise bilgilendirici bir metindir.
Bu açıdan farklı sözcüklerin olması doğaldır.
Ancak ileti öğrenciye verilirken seçilen kelimeler bakımından incelediğimizde
Suriye ders kitabının daha başarılı olduğu gözden kaçmamaktadır. Bunun nedeni
seçilen sözcüklerin öğrencilerin seviyesine göre verilmesidir. Oysa Libya ders
kitabında sporun yararlı olduğu iletisi öğrencilerin seviyesine göre çok daha ağır
sözcükler kullanılarak verilmektedir. Metin zaten bilgilendirici bir metindir. Bir de
arka arkaya yeni ve kavraması güç sözcükleri sunması ve bunu uzatması şüphesiz
kafaları karıştırıp anlamayı güçleştirecektir.

3.4. Arap Ülkeleri Ders Kitaplarıyla Türkiye Ders Kitaplarının
Karşılaştırılması
Bu bölümde kendi içlerindeki ortaklıklar bakımından incelediğimiz Arap
ülkeleri ders kitaplarındaki ortak konulu ve iletili metinlerle aynı konulu ya da iletili
olarak Türkçe ders kitabında olan metinlere değinilecektir. İlk önce eşdizimsel
örüntüleme açısından değerlendirilecek olan Türkçe ders kitabı metinleri daha sonra
Arap ülkeleri ile arasındaki ortaklıklar ya da farklılıklar yönünden ele alınacaktır.
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3.4.1. İlköğretim 2. Sınıf Ders Kitaplarındaki Ortak Konulu ve İletili Metinler
3.4.1.1. Okulun ilk günü konulu ve okul sevgisi iletili metinler

2. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Okulun Açıldığı Gün’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
okulun açıldığı gün
okul
önlük
çanta
kalem
defter
yaka
öğretmen
Bağıntılı Sözcükler
sabah
erken
anne
birinci sınıf
iki yanak
güle güle
başarılı bir yıl
günaydın
tertemiz
giyinmiş
arkadaşlar
bahçe
bayram yeri
yaşasın güzel
okulum
TOPLAM

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

yeni önlük
yeni kalem
tertemiz defter
kar gibi beyaz
yaka

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34

sevinçli olmak
giymek/giyinmek
yerleştirmek
takmak (yaka)
gitmek
uğurlamak
öpmek
dilemek
görmek

2
2
1
1
1
1
1
1
1

toplanmak
1
özlemek
1
mutluluktan uçacak gibi 1
olmak
17

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 16, bağıntılı
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sözcüklerin oluşturduğu 22; eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 17 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
2.sınıf Türkçe ders kitabındaki ‘Okulun Açıldığı Gün’ ana başlıklı metnin
sözcük örüntüsü incelendiği zaman ‘okul, önlük, yaka, kalem, defter, çanta,
öğretmen’ gibi kavram alanı sözcüklerine rastlanmaktadır.
Bu kavram alanı sözcükleri verilirken temizlik olgusu aşağıdaki örneklerde de
görüleceği gibi nitelemeler yoluyla vurgulanmaktadır.
‘Yolda benim gibi tertemiz giyinmiş arkadaşlarımı gördüm’
Nitelemeler yapılırken yukarıdaki listede de belirtildiği gibi ‘yeni önlük, yeni
kalem, tertemiz defter, kar gibi beyaz yaka, güzel okul, başarılı bir yıl’ ifadeleri
kullanılmaktadır. Bu yolla şüphesiz öğrencilere kavram alanı sözcüklerinin yanında
yeni sözcükler öğretmek amaçlanmaktadır. Bunu amaçlayan metinler yaratıcı
metinler olduğuna göre bu metni de yaratı metin kategorisi içine alabiliriz. Aynı
şekilde eylemler listesine baktığımız zaman listede yer alan eylemlerin bu kavram
alanı sözcükleriyle beraber verilerek öğrenciye kazandırılmak istendiğini görüyoruz.
Eylemler sunulurken öğrenciye ‘yaka takmak, uğurlamak, yerleştirmek, giyinmek,
dilemek, toplanmak’ gibi okul sevgisi iletisi ile bağıntılı eylemler öğretilmesi
amaçlanmaktadır. Buna ek olarak öğrenciye ‘mutluluktan uçacak gibi olmak’ deyimi
de sunulmaktadır.
Metinde metinsel bağdaşıklığın olduğu söylenebilir, çünkü cümleler belli
mantıksal bir düzen ve anlamsal bir uyum içinde verilmekte, aralarında konu ile
ilişkisi olmayan cümleler yer almamakta, gayet tutarlı bir bağ kurulmaktadır.
Arap ülkeleri ders kitaplarını incelediğimiz zaman aynı konunun Libya ve
Suriye ders kitaplarında da geçtiğini görüyoruz. Libya ve Suriye ders kitaplarından
yaptığımız eşdizimsel örüntüleme çözümlemelerini incelediğimiz zaman aradaki
farklara şu şekilde değinmemiz yerinde olacaktır.
Libya ders kitabında Yeni Öğretim Yılı ana başlıklı bir metinle verilen okulun
ilk günü konusu ve okul sevgisi iletisinin yanında milli kavramlara da yer
verilmesinin bağıntıyı bozduğunu görmekteyiz. Vatan sevgisi iletisi de elbet
verilecektir; ancak genel kavram alanına uyumsuzluk sağladığı için bağıntı
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bozulmaktadır. Bu yüzden Libya ders kitabındaki metni iki konulu bir metin olarak
değerlendirebiliriz.
Suriye ders kitabında ise aynı iletinin verildiğini ancak kavram alanı sözcükleri
bakımından Türkiye ile karşılaştırıldığında çok yetersiz kaldığını görmekteyiz.
Sonuç olarak okulun ilk günü konulu metinlerde 2. sınıf Türkçe ders
kitabındaki metnin daha sistemli olduğunu ve iletiyi bağdaşık bir yapıyla sunduğunu
söyleyebiliriz. Libya ve Suriye ders kitaplarındaki metinler hem kavram alanı
sözcükleri yönünden yetersizdir hem de metin örgüsü ve bağdaşıklık yapısı
bakımından bu metinlerdeki cümleler arasında Türkçe ders kitabındaki kadar uyum
gözlenmemektedir.

3.4.1.2 Yardımlaşma konulu metinler
2. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Tombiş ile Minnoş’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

Bağıntılı Sözcükler
pırıl pırıl bir gün
okul
ev
iki kardeş
üç yıl önce
çok eski ve harap
baba
görev
tüm aile
çatı
pencere
yabani otlar
çit
büyükbaba
büyükanne
saksı

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

köyün en güzel
evi

el birliği ile çalışmak
yardım etmek

1
1

1
1
1

çok sevmek
satın almak
onarmak

1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

güzelleştirmek
işe koyulmak
silmek
çiçek dikmek
badana yapmak
baca temizlemek
mutlu olmak
kahkahalarla gülmek
düşmek
kararlı olmak
ödülünü almak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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su kovası
yıkık yer

1
1

TOPLAM

35

24

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 35; eylem soylu
sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 6, bağıntılı fiillerden
oluşan 24 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcükleri eylemlerden oluşmaktadır. Bunlar arasında
‘Yardım etmek, el birliği ile çalışmak’ sözcükleri verilebilir.
Kavram alanı sözcükleri verilirken kazandırılmaya çalışılan yeni sözcükler
arasında ‘baca temizlendi, badana yapıldı’ örneklerinde olduğu gibi eylem kökenli
ve edilgen sözcükler olduğunu görüyoruz.
Yardımlaşmanın güzelliği iletisi aile içi yardımlaşma konulu bir metinle
verilmektedir. Metinde metinsel bağdaşıklık sağlanmakta gereksiz sözcüklere
rastlanmamaktadır.
İncelediğimiz Arap ülkeleri ders kitaplarının hepsinde yardımlaşma iletili
metinler bulunmaktadır. Yardımlaşma iletisinin farklı konulardaki metinlerle
işlendiği Arap ülkelerindeki genel görünüme şu şekilde değinebiliriz.
Libya ders kitabında Üretken Aile isimli metinde aile içi yardımlaşma ve iş
birliği konusu ele alınmaktadır. Kavram alanı sözcükleri yönünden yetersiz bir
metindir ancak; cümleler arasında uyum bulunmaktadır ve cümleler bağdaşık bir
yapı oluşturarak birbirini takip etmektedir.
Lübnan ders kitabındaki Yardımlaşma ve İrade isimli metinde yardımlaşma
iletisi arkadaşlar arasında yardımlaşma konusu ile ele alınmaktadır. Kavram alanı
sözcükleri bakımından Türkçe ders kitabındaki metinden daha fazla kavram alanı
sözcüğü bulunmaktadır. Bağıntılı sözcükler yönünden de zengin olan metin bu
yönüyle de tüm ülke ders kitaplarını geride bırakmaktadır. Bunun nedeni metnin çok
uzun bir metin olmasıdır. Her ne kadar sözcüksel düzlemde incelendiğinde zengin bir
metin olsa da bağdaşıklığın sağlanması yönünden başarılı bir metin olduğu
söylenemez. Çünkü metin uzadıkça konu hakimiyeti azalmaktadır ve konu başka
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konulara kaymaktadır. Bu da bağdaşıklığın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.
Dolayısıyla da dikkat dağılmakta ve sıkıcı bir metin özelliği taşımaktadır.
Suriye ders kitabında yardımlaşma iletisi Yardımlaşma isimli bir metinle
sunulmaktadır. Yardımlaşarak ve işbirliği içinde başarıya ulaşma işlenmektedir.
Metin kavram alanı sözcükleri açısından Lübnan ders kitabı gibi çok sözcük
barındırmaktadır.
Ürdün ders kitabında da yardımlaşma iletisi Yardımlaşma isimli bir metinle
sunulmaktadır. Arkadaşların birbirleriyle yardımlaşması işlenmektedir. Metin
kavram alanı sözcükleri bakımından Suriye ve Lübnan kadar zengin değildir ama
iletiyi başarıyla sunulmakta ve metinsel bağdaşıklık sağlanmaktadır.
Görüldüğü gibi karşılaştırmalı olarak incelediğimiz zaman gerek Arap ülkeleri
gerek Türkiye ders kitabında yardımlaşma iletisi farklı konularla ama aynı amaca
yönelik

olarak

sunulmaktadır.

Kavram

alanı

sözcükleri

bakımından

karşılaştırıldığında yardımlaşma kelimesinin tüm ülkelerin ders kitaplarındaki
metinlerde geçtiğini görüyoruz. Metinsel bağdaşıklığın sağlanması bakımından en
başarılı ülkeler arasında da Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü gösterebiliriz.

3.4.1.3. Özgürlük İletili Metinler

Türkçe 2. sınıf ders kitabında özgürlük iletisi Eşek Cereye Gidiyor isimli
metinle sunulmaktadır. Bu metnin eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi daha önce
yapılmıştı.
Arap ülkeleri ders kitapları içinde ise özgürlük iletisi Libya ve Ürdün ders
kitaplarında verilmektedir.
Libya ders kitabında özgürlük iletisi Küçük Serçe isimli metinle verilmektedir.
Bu metin kavram alanı sözcüklerinin bulunması ve metinsel bağdaşıklık açısından
başarılı olarak kabul edilebilir.
Ürdün ders kitabında özgürlük iletisi Özgürlük isimli metinle verilmektedir. Bu
metin de kavram alanı sözcükleri ve bağıntılı sözcükler yönünden başarılı olarak
kabul edilebilir.
Metinlerin ortak özelliği özgürlük iletisi verilirken bunu hayvanlarla ilgili
konularla vermeleridir. Türkçe ders kitabında sahibi tarafından idare edilen bir eşek,
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Libya ve Suriye ders kitaplarında ise kafese kapatılmış kuşlar örnek gösterilerek
özgürlüğün önemine değinilmektedir. Her üç metinde özgürlük iletisini başarılı bir
şekilde sunmakta ve metinsel bağdaşıklığı sağlamaktadır.

3.4.2. İlköğretim 3. Sınıf Ders Kitaplarındaki Ortak Konulu ve İletili Metinler
3.4.2.1. Arkadaşlık konulu metinler

3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Telefon Konuşması’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.

Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri
arkadaş

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam

okul
arkadaşı,
mahalle arkadaşı

3

Bağıntılı Sözcükler
anne
üç gün
hasta
telefon numarası
telefon ahizesi
düdük sesi
telefon zili
alo
efendim
telefon
aranan numara
dalgınlık
yanlış
ses
iyi günler
doktor
ilaç
okul
geçmiş olsun
dersler
hoşça kal

3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

34

görmemek
aramak (telefonla)
numarayı çevirmek
telefon zili çalmak
merak etmek
hastalanmak
görüşmek
sevinmek
teşekkür etmek
rahatsız olmak (hasta)
yatarak dinlenmek
geçinmek
rahatsız etmek
iyi olmak
kapatmak (telefon)
açmak (telefon)
unutmamak

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 5, bağıntılı
sözcüklerin oluşturduğu 29; eylem soylu sözcükler grubu içinde bağıntılı fiillerden
oluşan 26 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metinde kavram alanı sözcüğü olarak ‘arkadaş’ sözcüğü belirlenmektedir.
Arkadaşlığın önemi ve arkadaş sevgisi iletisinin verildiği bu metinde ayrıca telefonda
konuşma kurallarına değinilmekte, hasta olduğu zaman arkadaşlarımızı arayarak
onlarla ilgilenmemiz gerektiği vurgulanmaktadır.
Metin bağıntılı sözcükler yönünden de zengindir ve metinsel bağdaşıklık
sağlanmaktadır.
İncelediğimiz Arap ülkeleri ders kitaplarının hepsinde arkadaşlığın güzelliği
iletili metinler bulunmaktadır.
Libya ders kitabında arkadaşlığın güzelliği iletisi Arkadaşım isimli metinle
verilmektedir. Diğer metinlerden farklı olarak arkadaşlık iletisi Libya ders
kitabındaki metinde bilgilendirici bir metinle sunulmaktadır. Bu yönüyle gerek
kavram alanı sözcükleri gerek bağıntılı sözcükler bakımından zengin bir metindir.
Çünkü ağırlık ileti ile ilgili sözcükler üzerindedir. Bir olaya yer verilmemektedir.
Ürdün ders kitabında arkadaşlık iletisi Yeni Öğrenci isimli metinle
verilmektedir. Yeni arkadaşların insanı çok mutlu etmesine değinilmektedir.
Metinsel bağdaşıklık sağlanmakta ve ileti başarı ile sunulmaktadır.
Lübnan ders kitabında arkadaşlık iletisi Kavuşma isimli bir metinle
verilmektedir. Arkadaş sevgisi iletisi etkileyici ve sürükleyici bir olay içinde
sunulmaktadır. Kavram alanı sözcükleri ve bağıntılı sözcükler bakımından oldukça
zengin olan bir metindir. Lübnan ders kitabındaki diğer metinler gibi bu metinde
uzun bir metindir ancak; farklı olarak uzun bir metin olmasına rağmen bağdaşıklık
bozulmamakta aksine sürükleyici bir olay örgüsü ile birlikte sunulmaktadır. Ayrıca
ifade yeteneğini geliştirmeye yönelik olarak doğaya özgü kavramlar ve etkileyici
nitelemelere yer verilmektedir.
Suriye ders kitabında arkadaşlığın güzelliği iletisi Arkadaş Ziyareti isimli
metinle verilmektedir. 3. sınıf metni olması dolayısıyla kavram alanı sözcükleri ve
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bağıntılı sözcükler bakımından yetersiz bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak
metinde metinsel bağdaşıklık başarı ile sağlanmaktadır.
Tüm ülke ders kitapları arasında gerek arkadaşlık iletisinin başarı ile verilmesi
gerek kavram alanı sözcüklerinin geniş bir alana yayılarak kavratılması açısından en
başarılı metnin Lübnan metni olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de dahil olmak üzere
Ürdün, Suriye ve Libya ders kitaplarında arkadaşlık iletisi verilirken metinsel
bağdaşıklık sağlanmaktadır.

3.4.2.2. Çalışmanın Yararı İletili Metinler

3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan ‘Çiftçi ile Çocukları’ isimli metnin
sözcük örüntüsü aşağıdaki gibidir.
Ad soylu sözcükler
ve tekrarlanış
sayıları
Kavram
Alanı Sözcükleri

itelemeler

Eylem soylu sözcükler ve
tekrarlanış sayıları
Toplam
çalışmak

1

1
1
1
1
4
6

Öğüt vermek
Miras bırakmak
Satmak
Bulmak
Alt üst etmek
Kazmak

1
1
1
1
1
1

Cesaret
Sabır
Ağustos ayı

1
1
1

1
1
1

İhtiyar çiftçi
Akıllı bir adam
baba

1
1
1

Eşmek
Bellemek
El
değmedik
bırakmamak
Öğüdünü tutmak
Ürün yetişmek
İyice anlamak
öğretmek

TOPLAM

21

Bağıntılı Sözcükler
Zengin bir çiftçi
Çocuklar
Evlatlar
Atalar
Tarla
Hazine

Saklı bir hazine,
gerçek hazine

yer

1
1
1

24

Yukarıdaki tabloya bakıldığında görüleceği gibi bu örüntü içinde (bağlamında)
ad soylu sözcük grubu içinde bağıntılı sözcüklerin oluşturduğu 21; eylem soylu
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sözcükler grubu içinde kavram alanı sözcüklerinin oluşturduğu 1, bağıntılı fiillerden
oluşan 23 anahtar sözcük bulunmaktadır. Bu anahtar sözcükler üst kavramlar
şeklinde nitelendirilebilir.
Metnin kavram alanı sözcüğü ‘çalışmak’ sözcüğüdür. Çalışarak elde edilenlerin
insan için en büyük hazine olduğu iletisi verilmek istenmektedir. Metinsel
bağdaşıklık sağlanmaktadır.
İncelediğimiz Arap ülkeleri içinde Ürdün, Suriye ve Lübnan ders kitaplarında
çalışmanın yararı iletili metinler bulunmaktadır.
Ürdün ders kitabında çalışmanın yararı iletisi Çalışmak Hazinedir isimli
metinle sunulmaktadır. Bu metinde çalışmak emek harcayarak, alın teri ile geçimini
sağlamak anlamında kullanılmaktadır. Metinde bu anlama uygun olarak kavram alanı
sözcükleri çalışmak ve emek sözcükleri olarak belirlenmektedir. Metin gerek
boyutsal gerek cümlelerin birbiriyle uyumu açısından bağdaşık özellik taşımaktadır.
Suriye ders kitabında çalışmanın yararı iletisi Çalışan Kazanır isimli metinle
sunulmaktadır. Bu metin kavram alanı sözcükleri yönünden zengin bir metindir.
Çalışmak sözcüğü ise çalışarak başarılı olmak anlamında kullanılmaktadır. Metinde
cümleler arasında uyum bulunmakta ve metinsel bağdaşıklık sağlanmaktadır.
Lübnan ders kitabında çalışmanın yararı iletisi Rende’nin Sorunu isimli metinle
sunulmaktadır. Metin uzun olmasına rağmen kavram alanı sözcükleri bakımından
Suriye ders kitabının gösterdiği başarıyı gösterememektedir. İletiyi sunmak adına
metin o kadar çok uzatılmaktadır ki bu hem bağdaşıklığı bozmakta hem dikkati
dağıtmaktadır. Metin sanki kısa bir hikaye niteliğindedir. Oysa 3. sınıf öğrencilerine
bir ileti verilirken konu fazla uzatılmamalı iletiyi kısa yoldan sunma yoluna
gidilmelidir.
Çeşitli yönleriyle ele aldığımız Arap ülkeleri ve Türkçe ders kitaplarını
karşılaştırdığımız zaman gerek kavram alanı sözcüklerinin tatmin ediciliği gerek
metinsel bağdaşıklığın sağlanması açısından Suriye ders kitabındaki metnin en
başarılı metin olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Ürdün ders kitaplarında verilen
metinler de Lübnan ders kitabındaki metne göre çok daha başarılı olarak kabul
edilebilirler.
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IV. BÖLÜM
DEĞERLEDİRMELER

Yaptığımız eşdizimsel örüntüleme çözümlemelerinde ortaya çıkan bulguların
genelleyici sonuçları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir. Arap ülkeleri ve
Türkiye anadili ders kitapları ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilecek, kavramların
sunumu ve gelişimi konusundaki benzerliklere ve farklılıklara değinilecektir.

4.1. Kavramların Sunumunda Büyüme ve Gelişme Açısından Genel
Görünümler
Metin çözümlemelerinde genel olarak anadili öğretimini açısından büyük bir
öneme sahip olan ikinci ve üçüncü sınıf anadili ders kitaplarına değinilmişti. Burada
kavramsal büyüme ve gelişme açısından asıl bulguları, aynı ülkelerin anadili ders
kitaplarında yer alan ve eşdizimsel örüntüleme çözümlemesi yaptığımız ortak konulu
veya iletili metinlerden elde edeceğiz. Sorgulayacağımız şey ikinci sınıftan üçüncü
sınıfa geçerken kavramsal anlamda olumlu ya da olumsuz bir gelişme olup
olmadığıdır. Çünkü anadili öğretiminin beklenen amacına ulaşması için sınıf
büyüdükçe sözcüksel yönden gelişim olması gerekmektedir. Bu gelişme ya kavram
alanı sözcüklerinin ya da bu kavram alanı sözcükleriyle bağıntılı olarak sunulan
sözcüklerin genişlemesiyle gerçekleşmektedir. Şimdi bu gelişmelerin nasıl olduğunu
ülkelere göre ele alalım.
Türkiye ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında yer alan ortak konulu ve iletili
metinlerin tümünde sınıf büyüdükçe sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişme
gözlenmektedir. Örüntü içinde yer alan kavram alanı sözcükleri ve bağıntılı
sözcükler sınıf büyüdükçe sayısal olarak olumlu bir artış göstermektedir.
Libya ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında yer alan ortak konulu ve iletili
metinlerde sınıf büyüdükçe olması beklenen gelişme gözlenmektedir. Kavram alanı
sözcüklerinin bir örüntü içine sokularak kavratılması bakımından hem ikinci sınıf
hem üçüncü sınıf metinleri olumlu özellikler göstermektedir. Libya üçüncü sınıf
metinlerinde genel olarak kavram alanı ile bağıntılı sözcüklerin kullanımı artmakta
dolayısıyla bu da çocukların kavram dünyalarını genişletmeye yönelik bir gelişme
olarak görülmektedir.
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Lübnan ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında yer alan ortak konulu
metinlerde de ikinci sınıf kitabındaki metinden üçüncü sınıf kitabındaki metne
geçerken sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişme sağlanmaktadır. Lübnan ders
kitaplarında da bu gelişme üçüncü sınıf ders kitabında bağıntılı sözcüklerin sayısının
artması şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak Lübnan ders kitaplarındaki metinler konu
ile ilgisiz çok sayıda kavramı barındırmak suretiyle örüntüyü bozmaktadır. Suriye
ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında yer alan ortak konulu metinlerde sınıf
büyüdükçe sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişimin aksine bir daralma
görülmektedir. Kavram alanı sözcüklerine yeterince değinilmemektedir. İletilerine
göre ortak olan metinlerin bazılarında ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken
sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişme sağlanamamakta bazılarında ise
başarılı bir şekilde sağlanmaktadır. Bu özellikleri ile Suriye anadili ders kitaplarının
sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişimi tam anlamıyla gerçekleştiremediğini
söyleyebiliriz.
Ürdün ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında yer alan ortak konulu ve iletili
metinlerde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken sözcüksel düzlemde olması
beklenen gelişme sağlanmaktadır. Ürdün üçüncü sınıf ders kitabında da bu gelişme
bağıntılı sözcüklerin sayısının artması ile gerçekleşmektedir.
Kavramsal büyüme ve gelişme açısından ülkelerin hepsinin sınıf büyüdükçe
sözcüksel düzlemde olması beklenen gelişimi büyük ölçüde sağladığını görmekteyiz.
Ancak bu açıdan en başarılı ülkeler olarak Türkiye, Ürdün ve Libya’yı örnek
gösterebiliriz. Çünkü diğer iki ülke Suriye ve Lübnan’da kavramsal artış ya
sağlanamamakta ya da bu kavramsal artışın sağlanması eşdizimsel örüntüyü ve metin
bağdaşıklığını bozmaktadır.

4.2. Kavram Dünyalarının Sunumu Açısından Arap Ülkelerinde Okutulan
Anadili Ders Kitapları.
Arap ülkeleri içinde ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşam bakımından
birbirinden farklı özelliklere sahip Libya, Lübnan, Suriye ve Ürdün ‘de okutulan
Arapça ders kitapları arasındaki ortak konulu metinlerden yola çıkarak yaptığımız
eşdizimsel örüntüleme çözümlemeleri sonucunda bu ülkeler arasındaki benzerlikler
ve farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Her ülke aynı konuyu ya da iletiyi sunarken farklı
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bir yol izlemektedir. Tablolarda da görüleceği gibi Arap ülkeleri ikinci sınıf ders
kitapları arasında ortak konulu ve iletili metinler arasında yardımlaşma, kahramanlık,
vatan sevgisi, okul sevgisi, çalışkanlık, özgürlük, arkadaşlık, sağlık, Kudüs sevgisi,
sporun yararı gibi metinler bulunmaktadır. Bunları tek tek daha önce incelemiştik.
Şimdi bu incelemelerden çıkardığımız sonuçlara değineceğiz.
Arap ülkeleri ders kitaplarının ortak özelliği anadilini öğretirken vatan sevgisi
iletisini hemen hemen her metinde vurgulamalarıdır. Genel anlamda böyle yorumlar
yaparken özele indirgeyecek olursak farklı sonuçlar da çıkabilmektedir.
Örneğin Arap ülkeleri ders kitapları içinde devletin siyasi amaçlarına en çok
değinen, öğrencilere devrimci bir ruh aşılamaya çalışan ülke Libya’dır. Gerek
geçmişte Libya’nın düşmanlarına karşı gösterdikleri başarılardan dolayı övülen
kahramanlardan, gerek devrimini seven bir öğrenciden bahsetsin aslında Libya ders
kitaplarında geçen ana tema düşmanlara karşı güçlü olunması, Araplık ruhunun
üstünlüğü, bu ruha sahip olmanın verdiği onurla tüm zorlukların üstesinden
gelinmesidir. İkinci bölümde Libya’nın eğitimsel amaçlarını okuduğumuz zaman
bunun Libya eğitim sisteminin bir parçası olduğunu görüyoruz. Tabi ki büyümekte
olan çocuklara bu tür duyguları aşılamak ne kadar doğrudur bu tartışma konusudur.
Ama kesin olan şudur ki öğrenciler henüz ikinci sınıftayken düşmanlarının kim
olduğunu bilen ve onlara karşı kin duyan bireyler olarak yetiştirilmektedir. Bu demek
değildir ki Libya ders kitapları bütünüyle siyasi düşünceleri empoze eder. Elbette bu
ders kitaplarında da her kitapta olması gereken kavramlar bulunmaktadır. Bunları
eşdizimsel örüntüleme çözümlemelerinde gördük.
Suriye anadili ders kitaplarında ise dikkatimizi çeken en önemli şey gerek
ikinci sınıf gerek üçüncü sınıf ders kitaplarında tek Arap ulusu ütopyasının
gerçekleşme umududur. Arap ülkeleri bayraklarının koleksiyonunu yapan bir öğrenci
öğretmenine:
- ‘Yirmiden fazla Arap ülkesi var ve hepsinin bayrakları ayrı ayrı. Bu Arap
ülkeleri tek bir bayrak altında toplansa ne kadar güzel olurdu’ der.
Bir öğretmenin öğrencilere tek bir çubuğu kırmanın tek kişi için kolay
olduğunu ancak çubuklar çoğalınca onları kırabilmek için birden fazla kişinin bir
araya gelmesi gerektiğini, o zaman o çubukların kolaylıkla kırılabileceğini anlatırken
vurgulamak istediği yine bu düşüncedir.

127

Suriye ders kitaplarını diğer Arap ülkeleri ders kitaplarından ayıran diğer bir
özellik ise farklı konularda metinlerin bulunmasıdır. Örneğin doğum günü,
öğretmenler günü, trafik bayramı, müzik yarışması gibi etkinlikler, çocuk hakları gibi
toplumsal konular, bilgisayar ve elektriğin faydaları gibi teknik konularla ilgili
metinler bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu metinler Suriye ders kitaplarının dünyada
olup biten her şeyi fark gözetmeksizin kavratmak ve öğrencilere farklı kavram
dünyaları sunmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Suriye’nin çeşitli
şehirlerini tanıtan metinlerle de vatan sevgisi aşılanmaya çalışılmaktadır. Gelişmekte
olan bir ülke olarak bu tür kavramları vererek öğrencilerin değişik kültürlere daha
kolay adapte olması amaçlanmaktadır. Hem Libya hem Suriye ders kitaplarında yer
alan Kudüs şehri sevgisi ve bu şehrin tarihi önemi konusuna burada değinmek
yerinde olacaktır. Şüphesiz ki Kudüs şehri Araplar için ayrı bir öneme sahiptir.
Arapların çok hassas oldukları konulardan biridir. Metinlerde Kudüs’ün her zaman
bir Arap şehri olarak kalacağından, Müslümanlar için özel bir değere sahip
olduğundan bahsedilmektedir. Libya ders kitabı farklı olarak Kudüs’te bulunan
Mescid-i Aksa’nın ağzından Kudüs şehrinin ancak Arapların birleşmesiyle geri
alınabileceği düşüncesini vermektedir.
Ürdün anadili ders kitaplarında dikkatimizi çeken en önemli unsur ülkenin
sahip olduğu değerlerin korunması bilincini kazandırmaktır. Örneğin suyun önemine
değinilmekte, ülkede az bulunduğu için israf edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Ürdün ders kitaplarında da Ürdün’ün gerek tarihi gerek turistik şehirleri hakkında
bilgiler veren, kahramanlık iletisini vermeye çalışan ve bunu yaparken de
düşmanlarını hatırlatan metinler bulunmaktadır.
Lübnan ders kitabının bu açılardan en farklı kitap olduğunu görmekteyiz. Ne
Arapların birleşmesini öngören, ne Araplığın düşmanlarından söz eden metinler
bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıf ders kitapları olmasına rağmen metinlerin hem
uzun hem öğrencilere göre zor olduğu ileri sürülebilir. Çünkü yapılan benzetmeler,
kullanılan sözcükler ileri seviyede öğrencilerin anlayacağı düzeydedir. Batı
edebiyatlarından özellikle Fransız ve İtalyan edebiyatından seçme hikayeler, La
Fonten’den fabllar bulunmaktadır. Parçalarda geçen isimler yabancı isimlerdir.
Üstelik bilinmeyen bazı kelimelerin karşılıkları Fransızca olarak verilmektedir.
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Lübnan ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında dikkatimizi çeken en önemli
unsur çok fazla ortak metin bulunmamasıdır. Konuların seçimi ve veriliş tarzı
açısından diğer ülkelerle de çok fazla ortaklığı bulunmayan Lübnan ders kitapları bir
ders kitabı olmaktan daha çok kısa hikayeler mecmuası tarzındadır. Çünkü
hayvanlarla ilgili hikayeler, masallar, dünya edebiyatından seçmeler verilirken
kültürlerini tanıtmaya yönelik olarak çok fazla metnin bulunmaması dikkatimizi
çekmektedir.
Arap ülkelerinin hepsinde de ortak olan iki ileti belirlenmektedir ki bunlar
sosyal yaşamın ve insan olmanın temek gereksinimleri arasında yer almaktadır.
Bunlardan birincisi yardımlaşma, ikincisi arkadaş sevgisidir.
Ülkeleri kavram dünyalarının sunulması açısından karşılaştıracak olursak
Suriye ve Ürdün arasında bir çok benzerlik görmekteyiz. Bu benzerliği de Mısır,
Suriye ve Ürdün arasında imzalanan Arap Kültür Birliği anlaşmasına bağlayabiliriz.
Çünkü bu anlaşma müfredat açısından da ortak amaçlar güden bir özellik
taşımaktadır.80
Libya ders kitabında özellikle toplumsal konular yönünden diğer Arap
ülkeleriyle benzerlikler görülmemektedir. Müslüman bir Arap ülkesi olmanın
işaretlerini en çok Libya ders kitaplarında görmekteyiz. Bunlar namaz, abdest alma,
dini bayramlar, hadisler, Allah’ın kudreti gibi konuların yer aldığı metinlerle
desteklenmektedir. Bu açıdan Suriye ders kitabında da Libya kadar olmasa bile dini
bir portre sunulmakta peygamber ve din büyüklerinin hayat hikayelerinden ders
verici kısa metinlere yer verilmektedir.
Arap ülkeleri ders kitapları her ne kadar birbirlerinden farklı özellikler
gösterseler de bu yönleriyle o ülkelerdeki genel durum, bilimsel gelişmeye bakış
açıları, gelişime ve dışa dönük olmaya açık olup olmadıkları, maddi ve manevi
değerleri ve bunların yaşamlarındaki etkileri gibi konularda bize genel bir tablo
sunmaktadırlar.

80

Anlaşmayla ilgili bilgilere ikinci bölümde Suriye’nin eğitimsel amaçları ana başlığı altında
değinilmişti.
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4.3. Kavram Dünyalarının Sunumundaki Benzerlikler Açısından Türkiye ve
Arap Ülkelerinde Okutulan Anadili Ders Kitapları

Türkiye ve Arap ülkeleri ders kitapları gerek ortak konulu ve iletili metinler
gerek konuların seçiliş ve veriliş tarzı açısından bazı benzerlikler göstermektedir.
Genel olarak her ülkede yer alan ilk metin okul sevgisi iletili bir metindir. Araplar
nasıl milli kahramanlarının yiğitliklerine değer veriyor ve bunlarla ilgili metinlere
yer veriyorlarsa Türkçe ders kitabında da Atatürk’e ve devrimlerine, onun kurduğu
cumhuriyetle gelen yeniliklere, Türk askerlerinin savaşlarda halka gösterdikleri
yardımseverliklere ve kahramanlıklara değinilmektedir. Ortak iletili metinler
açısından değerlendirdiğimiz zaman doğa ve hayvan sevgisi konulu metinlere hem
Türkçe hem Arap ülkeleri ders kitaplarında değinildiğini görüyoruz. Lübnan ve
Türkiye ders kitaplarında öğrencilerin hayal gücünü ve buna bağlı olarak da kavram
dünyalarını

geliştirmek

amacıyla

verilen

masallarda,

fıkralarda

ortaklıklar

bulunmaktadır. Örneğin her iki ülke ders kitabında da Ezop masallarından örnekler
okutulmaktadır. Lübnan 3. sınıf ders kitabında Türk kültürünün en önemli
simalarından biri olan Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası yer almaktadır. Türkçe 2. sınıf
ders kitabında da Nasrettin hocanın iki tane fıkrası bulunmaktadır. Bu açıdan Lübnan
ders kitabında Türk kültürünün etkisi olduğu sonucuna da varabiliriz.
Önceki bölümlerde yapmış olduğumuz eşdizimsel örüntüleme çözümlemeleri
yönünden de Türkiye ile Arap ülkeleri arasında benzerlikler bulunmaktadır.
Benzerlikler yönünden en göze çarpan ülkeler Ürdün ve Suriye’dir. Gerek ortak
konulu metinler, gerek bu metinlerde geçen kavram alanı sözcüklerinin oranı
yönünden bu ülkelerle birbirine yakın sayısal veriler elde edilmektedir. Sunulan
kavram alanı sözcükleri açısından da benzerlikler görülmektedir. Kavram alanı
sözcükleriyle beraber sunulan bağıntılı sözcükler yönünden de hem Türkiye hem de
Arap ülkeleri ders kitaplarında olumlu bir gelişim izlenmektedir.
4.4. Kavram Dünyalarının Sunumundaki Farklılaşmalar Açısından Türkiye ve
Arap Ülkelerinde Okutulan Anadili Ders Kitapları
Türkiye ve Arap ülkeleri ders kitaplarını incelediğimiz zaman bazı farklılıklar
ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar gerek metinlerin konuları yönünden olsun gerek
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yaptığımız eşdizimsel örüntüleme çözümlemeleri yönünden olsun gözümüzden
kaçmamaktadır.
Türkiye ile Arap ülkeleri ders kitapları karşılaştırıldığı zaman en çok
dikkatimizi çeken metinlerin konusal dağılımıdır. Özellikle Libya ve Suriye ders
kitapları açısından bir değerlendirme yapacak olursak metinler arasındaki konusal
ayrımlar daha belirginleşmektedir. Libya ve Suriye ders kitapları dini metinlere ve
din büyükleri ile ilgili öğüt verici hikayelere en çok yer veren Arap ülkeleri ders
kitaplarıdır.

Türkçe

ders

kitaplarında

ise

dini

öğütler

veren

metinler

bulunmamaktadır. Bu diğer konular yönünden de aynıdır. Örneğin Libya ders
kitabında bayram hazırlıkları, Allah’u Teala’nın gücü, İslam’ın temizliğe verdiği
önem gibi konulara yer verilmektedir. Oysa Türkçe ders kitabında bu tür konular da
yoktur. Türkiye’de Müslüman bir ülke olmasına rağmen bu farklılığın nedenleri
açısından bir değerlendirme yaptığımız zaman şu sonuca varmaktayız. Türkiye’de
Türkçe dersinde asıl amaç anadili Türkçe’nin öğretilmesidir. Bu konular farklı
derslerde verilmektedir. Örneğin dini bilgiler ve öğütler veren metinler Din kültürü
ve ahlak bilgisi dersinde, güncel konularla ilgili bilgiler veren metinler Hayat Bilgisi
dersinde verilmektedir. Bu derslere mihver dersler adı verilmektedir. Çünkü
kavramların kavratılması sırasında bu dersler yardımcı rol oynamaktadır.
Kahramanlık iletili metinlerde Arap ülkelerinde özellikle Suriye, Libya ve
Lübnan ders kitaplarında bu ileti verilirken düşman olarak kabul edilen ülkelerin
kimliklerine de değinilmektedir. Örneğin Saldırgan Siyonistler, Siyonist düşman,
Amerika, İngiltere, Yahudi düşman gibi direk ırk ve ülke isimleri verilerek adeta
düşmanların kimlikleri ve uyrukları tanıtılmaktadır. Oysa Türkçe ders kitaplarında
Türk askerlerinin sadece kahramanlıklarına değinilmektedir. Savaşılan ülkelerin
hangi ülkeler oldukları tarih kitaplarında yer almaktadır.
Gözümüze çarpan bir başka özellik de Suriye ve Ürdün ders kitaplarında kendi
ülkelerini ve şehirlerini gerek turistik gerek tarihi yönden tanıtan metinler varken
Türkçe ders kitaplarında böyle metinler olmamasıdır. Türkçe ders kitabı daha çok
öğrencilere arkadaşlık, özgürlük, sosyal yaşam, olaylardan çıkarılacak dersler gibi
iletiler vermekte diğer konulardaki bilgileri ve iletileri mihver derslerde
tamamlamaktadır.
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Genel olarak Türkçe ders kitaplarında metinsel bağdaşıklığın sağlandığını ve
iletiler verilirken kavram dünyalarını geliştirmeye yönelik olarak gelişimler
olduğunu görmekteyiz. Bu, Arap ülkeleri ders kitaplarında genel olarak sağlansa da
bazı metinlerde bu bağdaşıklık gerek siyasi, gerek ideolojik amaçlar nedeniyle ya da
metnin uzatılması sonucu konu dışına çıkılması ile bozulmaktadır.
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SOUÇ

Türkiye, Libya, Lübnan, Suriye ve Ürdün’deki ilköğretim okulları ikinci ve
üçüncü sınıflarında Türkçeyi ve Arapçayı anadili olarak öğretmek amacıyla okutulan
ders kitaplarında yer verilen metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi sonucunda
ilginç veriler elde edilmiştir. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı, Lübnan’da
okutulanlar hariç, diğer Arap ülkelerinde okutulan ders kitaplarında, ait olduğu
ülkenin siyasi düşünce ve amaçlarına ilişkin söz varlığının metinlerde önemli bir yer
tutuyor olduğudur. Bu söz varlığına daha çok kahramanlık veya vatan sevgisi iletili
metinlerde rastlanmaktadır. Bu metinler, öğrencilere Arap birliği olgusu ve bu birliği
Araplığa düşmanca davrananlara karşı kullanma, ideoloji sunma işlevi görür
niteliktedir. Arap ülkeleri ders kitapları içinde en farklı metinler ve iletiler Lübnan
ders kitaplarında yer almaktadır. Metinler kitabın önsözünde de belirtildiği gibi
öğrencilerin toplumsal açıdan kişiliğini geliştirmeye yöneliktir. Lübnan ders
kitaplarında ne bir ırkı kötüleyen bir metin ne de kitaplarda yer alan metinlerde Arap
birliği ile ilgili bir ileti vardır.
Şüphesiz bu yönden Türkiye ders kitaplarıyla benzerlik söz konusudur, ama
Lübnan ders kitaplarında kullanılan metinler sözcüksel açıdan abartılı bir biçimde
süslenmiş görünmektedir ve metin uzunlukları alışılmış ders kitabı metni
uzunluğunun çok üstündedir.
Libya ders kitaplarında ise metinlerde sosyal ve toplumsal yaşama ilişkin
iletiler verilirken devrim sürekli ön plana çıkartılmıştır. Metinlerde öğrencileri silah
kullanmaya teşvik eden resimler bulunmakta ve öğrenciler öğrencilik özelliklerinden
çok, küçük savaşçılar kategorisine konmaktadır. Bu açıdan bu tarz bir düşüncenin bu
kadar açık olarak ders kitabındaki metinlere yansıtıldığı tek Arap ülkesi olarak Libya
belirlenmektedir.
Suriye ders kitabında ırk kardeşliği, Arap milliyetçiliği fikri ön plana
çıkmaktadır. Ayrıca bu kitapta Kudüs konulu bir metinde Yahudilere karşı olumsuz
nitelendirmelerde bulunulmaktadır. Ancak diğer metinlerde öğrencileri kültürel ve
toplumsal yönden geliştirecek konular da bulunmaktadır.
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Ürdün ise gerek siyasi gerek dini konularda daha ılımlı olarak
değerlendirilebilir. Vatan sevgisi iletisi verilmektedir fakat bu ülkenin doğal
kaynaklarının, tarihi zenginliklerinin değerinin bilinmesi ve Ürdün sevgisini
aşılamaya yöneliktir. Sadece bir metinde “Yahudi düşman” nitelemesi geçmektedir.
Bu nitelemenin geçtiği metin, savaşla ilgili bir metindir ve genel anlamda düşmanlık
duygularını harekete geçirecek nitelikte değildir.
Dilbilimsel açıdan çıkardığımız sonuçlara gelince Arap ülkeleri içinde
kavram alanı sözcüklerinin kullanımı açısından en çok öne çıkan Libya ve
Suriye’dir. Ürdün’de bu ülkeleri izlemektedir. Aslında Ürdün ve Suriye ders
kitaplarında müfredat açısından da benzerlikler vardır. Değişik konularla sunulan
iletiler

ve

bu

iletilerle

verilen

kavram

alanı

sözcükleri

yeterli

ölçüde

kullanılmaktadır. Kavram alanı sözcüklerinin bağıntılı sözcüklerle desteklenmesi
açısından da en göze çarpan ülkeler Suriye ve Ürdün’dür. Bu değerlendirmeler ortak
konulu metinler bağlamında yapılmıştır. Ürdün ve Lübnan ikinci ve üçüncü sınıf ders
kitaplarında çok fazla ortak metin bulunmaması bu ülkelerle ilgili sonuçlar
çıkarmamızı da güçleştirmektedir.
Libya ve Suriye ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarında çok fazla ortak metin
belirlendiği için dil gelişimi açısından dönemin ortaya çıkardığı gelişim daha açık
olarak gözlenmektedir. Ancak Libya ders kitabında yer alan özellikle de siyasi
düşüncelerin verilmesine yatkın olan metinlerde dilbilimsel açıdan iki konululuk
ortaya çıkmaktadır. Bu da metinsel bağdaşıklığı bozmaktadır.
Türkçe ders kitaplarındaki çoğu metinde metinsel bağdaşıklık sağlanmakta ve
iletiler verilirken kavram alanı sözcüklerine ve bu sözcüklerle birlikte kavratılmak
istenen bağıntılı sözcüklere yer verilmektedir. Aynı iletiyi farklı konularla sunan
Türkiye ve Arap ülkeleri ders kitaplarında kavram alanı sözcükleri yönünden görülen
benzerlikler, olumlu sonuçlar ortaya çıkarsa da çoğu metnin konusu yönünden
farklılaşmalar olması, siyasi ve ideolojik kavramların Arap ülkeleri ders kitaplarında
bulunması bu ülkelerin ders kitapları açısından olumsuz özellikler olarak
değerlendirilmektedir. Arap ülkeleri ders kitapları bu yönleriyle Türkiye ders
kitaplarından bağdaştırılamayacak derecede farklıdır.
Her ne kadar Türkiye ders kitapları ile bağdaştıramayacağımız yönleri olsa
da güdülen amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından gelişime ve değişik kültürleri
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tanımaya açık olmanın ve bu bağlamda kaydedilen gelişmelerin Arap ülkeleri
açısından kazanım olacağı bir gerçektir.
Değişik yönleriyle ele aldığımız Arap ülkeleri ve Türkiye anadili ders
kitapları bazı ortak ve farklı yönleri olmasına rağmen öğrencileri kültürel, dini ve
siyasi yönden geliştirme işlevi üstlenmekte ve bu amaç metinlerle ve bu metinlerde
sunulan iletilerle desteklenmektedir.
Tezde metin çözümlemeleri yapılırken, Türkçe ve Arapça ders kitaplarındaki
metinlerin karşılaştırılmasında kullanılan ortak konulu ve iletili metinler, zaman
darlığının yanı sıra tezin kapsamını oldukça genişleteceği endişesiyle

ayrı ayrı

incelenmemiştir. Arapça ders kitaplarıyla Türkçe ders kitaplarını karşılaştırma
bağlamında bu tezde yapılan, Arap ülkelerinin hepsinde ortak olan metinlerle Türkçe
ders kitaplarındaki metinlerin karşılaştırılmasından ibarettir.
Metinlerde geçen isimlerin, fiillerin, kavram alanı sözcüklerinin ve bağıntılı
sözcüklerin sayısı tablolar halinde sunulmuştur. Bu tablolarda isimlerle yapılan
nitelemeler de yer almaktadır. Çalışmada bu sayısal veriler ve bunlara yönelik
değerlendirmelere dayanan genelleyici sonuçlar da aynı gerekçeyle verilememiştir.
Ders kitaplarında geçen metinler konularına, iletilerine, metin türlerine göre
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmayla birlikte iletilerin toplumsal, evrensel ya da
bireysel değerlere ilişkin olup olmadığı tablolarda belirtilmiştir. Bu tablolar, ortak
konulu ve iletili metinlerin ortaya çıkarılmasında kullanılmıştır. Tablolardan konusal,
iletisel

ve

metin

türü

yönünden

ülkelere

yönelik

çeşitli

sonuçlar

da

çıkarılabilmektedir. Bunun yanı sıra
“Hangi ülkeler anlatısal ya da estetik metin kullanımında öne çıkıyor, bunun
nedenleri ne olabilir?
Estetik ya da bilgilendirici metinlerin hangisi iletiyi daha açık ve kalıcı bir
şekilde sunuyor?
Kavram alanı sözcüklerinin ve bağıntılı sözcüklerin sayısal dağılımında
metinlerin estetik ya da bilgilendirici olmasının bir etkisi var mıdır?” gibi sorulara
cevap aranmalıyken, bu soruların yanıtlarına girilememiştir.
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TEZİ ÖZETİ
Tez, Arapça ve Türkçe’nin anadili öğretim kitaplarında bulunan ortak konulu
metinlerdeki sözcüklerin dilbilimin bir araştırma konusu ve yöntemi olan eşdizimsel
örüntüleme açısından değerlendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf ders kitapları ile Arap
ülkelerinden Libya, Ürdün, Suriye ve Lübnan ilkokullarında okutulan ikinci ve
üçüncü sınıf ders kitapları Eşdizimsel örüntüleme yöntemi ile karşılaştırılmış ve bu
karşılaştırma yapılırken sunulan kavram dünyalarından hareketle hem farklı siyasal
rejimlerle yönetilen Arap ülkelerinin kendi aralarındaki ortak ve farklı yönlerin
belirtilmesi, hem de bu ülkelerle Türkiye arasındaki ortak ve farklı yönlerin bu ortak
metinler bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Eşdizimlilik sözcüksel-dilbilgisel katmanda yer alan sözcüksel yapıların
incelenmesidir. Eşdizimlilik aynı bağlamda kullanılmalarından ötürü ilişkilendirilen
sözcüklerin yarattığı bağlantıları kapsar. Aynı konuları işleyen metinlerde bir arada
kullanılma eğilimi gösteren sözcüklerin, birbirleriyle eşdizimsel bir ilişki içinde
oldukları ifade edilmektedir. Buna göre Türkiye ile Arap ülkelerinin ders kitaplarında
yer alan ortak metinlerde bir arada kullanılma eğilimi gösteren sözcükler birbirleriyle
eşdizimsel bir ilişki içindedirler. Bunun sonucunda dilbilimsel farklılıklar ve
benzerlikler olması doğaldır. Çünkü aynı konuda olsa bile her metnin anahtar
sözcükleri farklı farklıdır. Bu anahtar sözcüklerden yola çıkarak kavram alanı
sözcüklerine ulaşılmaktadır. Kavram alanı sözcüklerinin öğrenciler için yeni mi
yoksa eskilerin tekrarı mı olduğu ve metinlerin onların kavram dünyalarına yeni
sözcükler katıp katmadığı değerlendirildiğinde hangi ülkenin bunu en iyi şekilde
başardığı ortaya çıkmaktadır. Böylece bireyde dil gelişimi açısından dönemin taşıdığı
önem de göz önünde tutularak ilkokul ikinci ve üçüncü sınıflar için hazırlanmış ders
kitaplarındaki ortak konulu metinler incelendiğinde Türkçeyi ve Arapçayı anadili
olarak öğrenen çocuklara sunulan kavram dünyaları arasındaki ortak ve farklı yönler
görülmektedir. Bütün bunların sonucunda siyasi, ideolojik ve kültürel farklarda
ortaya çıkmış ve bu görünüm teze dilbilimsel bir çalışma olmanın yanı sıra
sosyolojik bir içerik de kazandırmıştır.
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ABSTRACT OF THE THESIS
The thesis is an assessment of the words contained in the texts with common
subjects in Arabic and Turkish mother tongue teaching textbooks in terms of
collocational patterning, which is the research topic and a method of linguistics.
Textbooks for Primary School Grades two and three as published by Turkish
Ministry of National Education were compared with the textbooks for grades two
and three, which are used in the primary schools of Libya, Jordan, Syria and
Lebanon. During this assessment, according to the world of concepts presented,
identification of similar and dissimilar aspects of Arabic countries ruled under
different political regimes and identification of similar and dissimilar aspects
between these countries and Turkey was aimed in the context of such common
texts.
Collocation is examination of the lexicological structures in the lexigologicalgrammatical stratum. Collocation encompasses the connections created by the
words that are interrelated since they are used in the same context. It is asserted
that the words that tend to collocate in the texts intended for the same subjects are
in collocational relationship. Relying on this assumption, the words that tend to
collocate in the texts contained in textbooks of Turkey and Arabic countries are
in collocational relationship with each other. It is natural that there are linguistic
differences and similarities as a result of this, because, even if texts relate to the
same subject, each text has different key words. Conceptual words are attained,
departing from these key words. When we assess whether conceptual words are
new to the students or just repetition of old words, and whether texts add new
words to their world of concepts, the country which achieves this best is found.

137

Thus, when texts with common subjects in textbooks prepared for classes two
and three of primary school are reviewed in view of the fact that the period is of
importance to linguistic development for the individual, similar and dissimilar
aspects between the worlds of concepts presented to students learning Turkish
and Arabic as mother tongue are observed. As a result of all these, political,
ideological and cultural differences are revealed, which provided the thesis with a
sociologic content besides its linguistic nature.
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EKLER

VİRA KÖY

(2. Sınıf)

Bir varmış, bir yokmuş. Çok şirin bir köy varmış. Her yanı ormanlarla
kaplıymış. Yemyeşil çayırlarda sürüler yayılırmış. Ak pak sularda, gök başlı ördekler
yüzermiş.
Köylüler yurtlarının değerini bilememişler. O güzelim ormanın ağaçlarını
kesmeye başlamışlar. Gün gelmiş, ormanlar bitmiş. Ormanlar bitince yağmurlar
yağmamış. Yağmurlar yağmayınca sular kurumuş. Kısa zamanda her taraf çöle
dönmüş. Ormanların yerinde oluşturulan tarlalar ekin vermemiş.
Köylüler çok fakirleşmişler. Kendilerine yeni bir yurt bulmak için oradan göç
etmişler. Ormanı yok etmenin cezasını çekmişler. Ama ne yazık ki o şirin köy viran
olmuş.
Yüksel OCAKLI
2.Sınıf Tatil Kitabı
(Uyarlanmıştır)

ORMA TÜKEİRSE

(3. Sınıf)

Her şey birkaç saat içinde olup bitti. Önce bir yağmur başladı. Sonra dağlardan
köye, yaman bir sel geldi. Önüne ne çıktıysa alıp götürdü. Evlerle birlikte bütün
eşyalar da sele gitti.
Köylüler toplandılar.
Hepsi:
-Yağmur yağıp sel indi mi, her şeyimizi sele veriyoruz. Bir şey yapmamız
gerek.
Bir genç:
-Alıp başımızı büyük şehirlere gidelim. Oralarda iş yok mu? İş bulur çalışırız.
Bir ihtiyar:
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-Olmaz öyle şey! Evden, yurttan ayrılmak kolay değil. Herkes bırakır giderse
köy kime kalacak? Şu güzel dağlar, tepeler, bahçeler ne olacak? Buraları bırakıp
başka yerlere gidemeyiz.
Başka bir genç:
-Her yıl sel geliyor. Emeklerimiz boşa gidiyor. İnsan nerede olsa çalışır,
nerede olsa karnını doyurur, dedi.
Köylülerin en yaşlısı Koca Hasan dedi ki:
-Bundan yıllarca önce bu köyde, sel nedir kimse bilmezdi. Ama o zamanlar
köy böyle değildi. Dağlar, bayırlar, tepeler hep ormandı. Her yan yeşillik içindeydi.
Daha sonra o kesti, bu kesti; orman tükendi. Dağlar, tepeler, bayırlar kelleşti. Artık
yağmur yağdı mı, ardından da sel geliyor. Şimdi yapacağımız bir iş var. Köyü
ağaçlandıracağız. Dağlara tepelere, bayırlara bol bol ağaç dikeceğiz. Başka çaremiz
yok.
Koca Hasan sustu. Herkes ona hak verdi. Ertesi gün bütün köylü ağaç
dikmeye başladı.
ORHA ASEA
Güzel Dilimiz 7
Emin ÖZDEMİR
(Kısaltılmıştır.)

ATATÜRK İLE ÇOCUK

(2. Sınıf)

Atatürk bir okula gitmişti. Bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde
onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk, kenara çekilmiş ilgisiz duruyordu. Bunu
gören Atatürk, çocuğu yanına çağırdı:
-Yavrum, dedi, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?
Çocuk yanıt verdi:
-Bir şeyim yok efendim. Sonra arkasını döndü.Gözlerinden akan yaşları gizlice
sildi.
Atatürk:
-Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben çok üzülüyorum.
Küçük çocuk yaşlı gözlerini Atatürk’e çevirdi:
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-Ata’m, dedi. Sizi hep böyle yakından görmeyi isterdik. Geldiniz, gördük, çok
sevindik. Bir daha sizi ne zaman göreceğiz? Ona ağlıyorum.
Atatürk, bütün çocuklara baktı:
-Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim
birer parçamsınız.
Münir Hayri EGELİ
Çocukların Atatürk’ü
(Uyarlanmıştır.)

ATATÜRK’TE AILAR

(3. Sınıf)

Bir sabah Çankaya sırtlarında beraberce gezmeye çıkmıştık. Gazi yanımıza
sokulan bir çocuğa ilgi gösterdi:
- Adın ne senin bakayım?
- Cemil.
- Çankaya’da mı oturuyorsun?
- Yok. Ayrancı’da.
- Mektebe gidiyor musun?
Çocuk, başını öne doğru hızla eğdi.
- E… Ne okuyorsun mektepte?
- Her bir şey okuyoruz.
-Peki, ben kimim Cemil?
Çocuk zeki bakışlarını Atatürk’ün üzerinde gezdirdi.:
-Sen Gazi Paşasın.
Atatürk gülümsedi:
-Olmadı Cemil. Ben Gazi Paşa değilim. Beni benzettin sen!
-Yok benzetmedim, iyi biliyorum, sen Gazi Paşasın.
-Nereden biliyorsun?
Çocuk kendinden emin bir tavırla:
-Çünkü, dedi, sana hiç kimse benzemez.
Atatürk biraz durakladı. Kafasının içinden kim bilir ne düşünceler geçti o anda:
-Cemil, sen büyüdüğün zaman ne olacaksın?
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Cevap, o küçücük ağızdan tereddütsüz çıktı:
-Asker olacağım.
Asker olup da ne yapacaksın?
-Düşman, bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu buradan kovacağım.
Gazi, bir şey demedi. Küçücük Cemil’i kollarından tuttu, kaldırdı ve alnına
sıcak bir öpücük kondurdu.
Sonra onu oyuna geri gönderdi. Bize döndü.
-Evet…Ulusun bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve
gözüm arkada kalmayacak, dedi.
Ercüment Ekrem TALÛ
Derslerimizde Atatürk
Cevdet YALÇIN
(Kısaltılmıştır)

EŞEK EREYE GİDİYOR?

(2. Sınıf)

Sahibi, Karakaçan’ın sırtına yükü vurmuş, bir yerlere gidiyorlarmış. Yolda
Çomar ile karşılaşmışlar.
Çomar:
-Nereye gidiyorsun? Diye sormuş.
Karakaçan:
-Bilmiyorum, demiş.
-Canım, nasıl olurda nereye gittiğini bilemezsin. Ha, bana söylemek
istemiyorsan o başka, demiş Çomar.
Karakaçan:
-Arkadaş, sırtımda yük, arkamda da sahibim oldu mu tamam. Nereye gittiğimi,
ne ettiğimi bilemem. Onu, sahibim bilir, demiş.
Özgür olmayanların durumu budur işte. Başında buyurucu olur. “Dur!” der,
durursun. “Yürü!” der, yürürsün. Niçin durup niçin yürüdüğünü bilemezsin.
Özgür olmak gibisi var mı?’
Ali ŞEOL
Hayvanların Dünyasından
(Uyarlanmıştır.)
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BÜLBÜL İLE BAĞCI

(3. sınıf)

Bağcı, bahçesindeki gülleri özenle büyütüyordu. Yeni bir gül dikmişti. Onun
açmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Sonunda gül açmıştı.
Sevinçten o gece uyuyamamıştı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bağa gitti. Baktı
ki bülbül, çok sevdiği güle konmuş, yapraklarını yoluyor. Onu yakalamak istedi,
fakat kaçırdı.
Ertesi gün, bülbül yine aynı güze konmuş, kalan yaprakları da yolmuştu. Bağcı,
bu kez de bülbülü yakalayamadı. Bülbüle tuzak kurmaya karar verdi. Ustada
hazırladı tuzağı.
Bülbül, yine geldi, güle konarken tuzağa düştü. Bağcı, onu kafese koydu.
Bülbül ağlamaya başladı:
-Ben sana ne yaptım, beni hapsediyorsun? Sesimi beğendiysen kafese koymana
gerek yok. Ben zaten senin bahçenin bülbülüyüm., dedi.
Bağcı kızgın bir hâlde:
-Sen, benim en güzel gülümü yoldun, dedi.
-Yaptığım işin yanlış olduğunu anladım. Senden özür dilerim, dedi bülbül.
Bağcı, düşündü… Bülbüle olan kızgınlığı geçti. Acıdı, serbest bıraktı onu.
Bülbül:
Beni özgür bıraktın. Teşekkür ederim. Ben de sana iyilik yapmak istiyorum,
dedi.
Bahçedeki dut ağacının altında hazine olduğunu söyledi. Kanatlanarak gözden
kayboldu. Bağcı önce inanamadı., bülbülün söylediğine. İçine kuşku düştü.
Dayanamayıp kazdı, bülbülün dediği yeri. Kazdığı yerde bir küp altın buldu.

BEYDABA
Kelile ve Dimne
Hazırlayan: Sadık YALSIZUÇANLAR
(Kısaltılmıştır.)
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Metinlerin Türkçe Tercümeleri
LİBYA
Küçük Serçe (s. 105)
Beşir çarşıdan döndü. Beşir kafeste küçük bir serçe taşıyordu. Hava çok sıcaktı
ve serçe üzgündü. Serçe kaçıp kurtulmaya çalıştı, ama başaramadı. Beşir serçeye
yem ve su verdi. Serçe yemeyi ve içmeyi reddetti. Beşir annesine şöyle sordu.
- Serçe neden yemiyor ve içmiyor anneciğim?
Annesi şöyle cevap verdi:
- Odanda hapsedilmiş bir şekilde yaşamak ister miydin oğlum?
Beşir:
- Hayır, hayır bunu istemezdim anneciğim.
Annesi:
- Serçe de senin gibi hapsedilmekten hoşlanmıyor ve özgürlüğü seviyor.
Beşir serçeyi kafesinden çıkarttı ve ona şöyle dedi.
Şimdi sen özgürsün. Beni ziyaret etmeyi unutma Senin o güzel görünüşünü
seviyorum ve o tatlı sesini. Serçe şöyle dedi:
- Evet. Arkadaşlarımı çağırıp en tatlı şarkıları senin için söyleyeceğiz.

Üç Arkadaş (s.28)
Adil ve Mahmut okul alanında buluştular.
Adil: Hişâm nerede Mahmud
Mahmud: Hişâm sürekli kütüphaneye gider. Hişam kitap ve dergileri okumayı
çok seviyor.
Adil:Kütüphanede birçok kitap var. Birçok güzel hikaye var.
Adil ve Mahmud kütüphaneye gittiler ve Hişama:
-“Selamun Aleykum” dediler.
Haşim: Ve Aleykum Selam ve Rahmetullah ve Berakatuhu. Nasılsınız.
Mahmud ve Adil: Allah’a şükür iyiyiz.
Mahmud: Ne okuyorsun Hişâm?
Hişâm: Fare ve Aslan hikayesini okuyorum.
Adil:Haydi bizde okuyalım Mahmud, Okumak yararlıdır.
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Sevimli Öğrenci (60)
Meryem kardeşlerine dedi ki:
Ben anne babasına itaat eden öğrenciyi severim. Ben erken kalkan öğrenciyi
severim. Ben derslerinde başarılı olan öğrenciyi severim. Ya sen Umer?
Umer:
-Ben sürekli temiz olan öğrenciyi severim. Ben büyüklerine saygı gösteren
öğrenciyi severim. Ben küçüklere yardımcı olan öğrenciyi severim. Ben komşu
çocuklarıyla dostluk kuran öğrenciyi severim.
Sonra Hatice şöyle dedi:
-Ben kaldırımdan yürüyen ve trafik ışıklarına uyan öğrenciyi severim.
Ayşe’de dedi ki:
-Annemi ve babamı seviyorum.
-Kardeşlerimi seviyorum.
-Devrimimi seviyorum.
Vatanımı seviyorum.

Temiz Yemek (s.98)
İkinci sınıf öğrencileri sınıfa girdi. Bayan öğretmen sınıfa girdi. Öğrenciler
öğretmeni selamlamak üzere ayağa kalktılar. Öğretmen yoklama yaptı ama Ali
yoktu.

Öğretmen:
- Ali okula neden gelmedi diye sordu?
Hâlid:
-Ali hasta ve hastanede.
Öğretmen: Hastalığının sebebi nedir?
Sâlim:Seyyar satıcıdan tatlı aldı ve yedi. Eve varınca midesinde bir ağrı
hissetti. Babası onu hastaneye kaldırdı.
Öğretmen: Sağlık durumu nedir?
Eymen: Dün onu hastanede ziyaret ettim. Bana durumunun iyiye gittiğini
söyledi.
Öğretmen: Tanrıya şükürler olsun.
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Çocuklarım. Sizleri açıkta satılan yiyeceklere karşı uyarıyorum. Çünkü
vücudun zehirlenmesine yol açabiliyor. Yiyeceklerin tozdan ve böceklerden uzakta
iyi korunması gerekir. Buzdolabı yiyecekleri güvenle korur. Artıklara gelince onları
çöp poşetlerine koymamız, çöp poşetlerini de çöp kutularına atmamız gerekir. İslam
bize temizliği emreder. Temizlik sağlık ve mutluluk getirir. Temizlik imandandır.

Yılın Mevsimleri (146)
Öğretmen öğrencilere bir yılda kaç mevsim vardır diye sordu.
Ayşe:
- Bir yılda dört mevsim vardır. Bunlar; yaz, sonbahar, kış ve ilkbahardır.
Öğretmen:
- Aferin sana Ayşe
Mahmud:
- “Bu mevsimlerin en güzeli hangisidir öğretmenim” dedi.
Öğretmen:
-İlkbahar en güzel mevsimdir. İlkbaharda hava güzelleşir, ağaçlar yapraklanır,
yeryüzü güzel kokulu çiçeklerle dolar. İlk baharı insanlar, hayvanlar ve kuşlar
severler. Peki sıcaklığın arttığı mevsim hangisidir?
Fatma:
- Sıcaklık yaz mevsiminde artar ve insanlar ince elbiseler giyerler.
Öğretmen: Aferin sana Fatma
Muhammed:
-Yaz mevsiminde meyveler çoğalır. Karpuz, üzüm, şeftali bunlardandır.
Öğretmen:
-Aferin sana Muhammed
Sâlim:
-Kış ve sonbahar hakkında ne söyleyebiliriz?
Öğretmen:
- Yaz bittikten sonra sonbahar mevsimi başlar ve bu mevsimde pek çok ağacın
yaprakları dökülür. Hurma ve nar olur. Sonbahar bittikten sonra kış mevsimi gelir.
Soğukların şiddeti artar, yağmur yağar ve insanlar yün giysiler giyerler.
Henâ’:
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-Kış mevsiminde portakal olur.
Öğretmen:
- Aferin sana Henâ’

Libya 3. sınıf

Özgürlük (s.16)

Mustafa evinin bahçesinde uçamayan küçük bir serçe buldu.Buna çok sevindi
ve onun için güzel bir kafes hazırladı. Yiyip içmesi, sıçrayıp şarkı söyleyebilmesi
için kafesine yem ve su koydu. Bir gün Mustafa kafesin kapısını kapatmayı unuttu.
Geri döndüğünde serçeyi orada bulamadı. Pişmanlık ve üzüntü duydu. Annesine
gidip kuşun kaçmasından ve vefasızlığından dert yandı. Annesi ona şöyle dedi:
-Doğrusu yavrum sen serçeye çok cömert davrandın ve bütün gereksinimlerini
karşıladın. Ama bu arada onun özgürlüğünü çaldın. Oysa onun yaşamındaki en
değerli ve en kıymetli şey özgürlüktür. Bu yüzden o yüce tanrıya ait semada
özgürlüğün tadını çıkarmak için senden kaçtı. O zaman Mustafa annesinin
konuşmasıyla rahatladı ve öfkesi dindi. Böylece özgürlüğün hiçbir fiyata satın
alınamayacağını anladı.

Okul Kütüphanesinde (s.34)

Öğretmen öğrencilerini kütüphaneye götürdü. Kütüphanede birçok öğrenci
vardı. Sessiz ve sakin bir şekilde okuyorlardı. Kütüphanede pek çok kitap ve bu
kitaplarda farklı bilgiler vardı.
Biz kitaplardan yararlanırız çünkü bizi yararlı bilgilerle donatır. Her öğrenci bir
kitap seçti, sessiz sakin okumaya başladı. Dersin sonunda Menâr öğretmene:
-Bu kitabı okumayı bitirmek istiyorum öğretmenim dedi.
Öğretmen:
-Kitabı ödünç alabilirsin Menâr
Menâr:
-Bu nasıl oluyor?
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Öğretmen:
-Kütüphane sekreterine git, adını ve kitabın numarasını yaz. Ama bir şart var
Menâr.
Menâr:
-Peki o şart nedir?
Öğretmen:
-Kitabı koruman ve verilen süre içersinde iade etmendir.
Menâr:
-Kitap dostumuzdur ve onu korumalıyız.

Temizlik (s.20)
Temizlik insan hayatı için gereklidir. Temizlik deyinde ev, yiyecek, giysi ve
vücut temizliğini anlarız. Fakat temizliği nasıl sağlarız?
Birincisi beden temizliği haftada bir ya da birkaç su ve sabunla banyo yaparak
sağlanır. Cildine bakacak olursan orada birçok ince gözenek görürsün. Bu
gözeneklerden ter ve vücuda zararlı maddeler çıkar. Vücudunu temizlersen
gözenekler açılır ve görevlerini yerine getirirler. Temizliği ihmal edersen bu
gözeneklerin üzerinde pislikler birikir ve gözenekleri tıkarlar ve böylece vücudun
hastalıklara açık hale gelir.
İkincisi elbiselerin, çarşafların, örtülerin ve kullandığımız bütün dokumaların
temizliği su ve sabunla iyice yıkayıp güneşlendirmek ve havalandırmakla sağlanır.
Üçüncüsü yiyecek temizliği ise yemeden önce sebze ve meyveleri iyice
yıkayarak ve yiyecekleri böceklere ve toza açık bırakmamakla sağlanır. Çünkü kirli
yiyecekler vücudun zehirlenmesine neden olur.
Dördüncüsü oturduğumuz evin temizliğidir. Bu da evi temizlemek, kapılarını
açıp havalandırmak, müştemilâtını temiz tutmakla, kullanılmayan eşyaları kapalı
kutulara koymak ve bunları sokağa atmamakla sağlanır.Temizliği korumak
sağlığımızı da korur. Çevremizi temiz, ülkemizi güzel yapar.
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İlkbahar (112)
İlkbahar yılın dört mevsimin en güzelidir. Bu mevsimde hava ılımanlaşır,
gökyüzü berraklaşır, güneş kendini gösterir, hava püfür püfür eser ve insana neşe ve
dinçlik verir.
İlkbahar mevsiminde yeryüzü yeşerir, ağaçlar yapraklanır, çiçekler açar ve
yeryüzü muhteşem, yeni bir elbise giyer.
Kuşların neşe içinde kanat çırptıklarını ve ilkbahar için şarkı söyleyerek bir
ağaçtan ötekine süzüldüklerini görürüz.
Çobanı, kuzuları önünde dans ederken, koyunlarını yemyeşil meralara
götürürken görürüz.
İnsanlar parklara, ormanlara, dağlara ve kırlara çıkıp ilkbaharın temiz
havasının, çekici manzaralarının, çiçeklerinin güzel kokularının keyfini çıkarırlar.
Çocuklar güzellik bayramı olan İlkbaharın gelişinden dolayı sevinçli bir halde
çıkıp oynarlar.
Lübnan
Gölgem ve Arkadaşım (s.12)2. sınıf
Lîn renkli topunu alıp sabah erkenden yakında bir bahçeye doğru çıktı. Lîn
giderken topu yere atıp ayağıyla topa vurmaya arkasından koşmaya başladı.
Ansızın durup etrafına bakındı. Yolda kimse yoktu.
-Acaba saat kaç ki? Bu köyün çocukları ne zaman oyun için dışarı çıkıyorlar,
eve mi dönsem acaba?
Lîn eve dönmek üzere hızla döndü. Önünde uzanan gölgesini fark etti. Güldü
ve ona şöyle dedi:
-Az önce nerelerdeydin?Haydi birlikte top oynayalım.
Lîn topu uzağa fırlatıp gölgesine şöyle dedi.
- Top derin vadiye kaçmadan önce yakala.
Topun tekrar kendisine döndüğünü görünce şaşırdı. Bu nasıl oluyordu ki?
Topu aldı sonra kuvvetlice savurdu. Top bu sefer yine ona geri dönüyordu. Lîn
oldukça şaşırdı, yerinde donakaldı. Aniden tümseğe tırmanan bir çocuk ona:
-Topun nerede? Onu bekliyordum dedi.
-Sen de kimsin?
-Ben Fâdî. Bu köyde yaşıyorum ya sen kimsin?
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-Ben Lîn, Beyrutluyum. Buraya ailemle beraber yaz tatilini geçirmek için
geldim.
-Merhaba. Haydi beraber oynayalım.
Günler geçti onlar hep beraber oynuyorlar ve dolaşıyorlardı.
Lîn köy halkından biri gibi olmuştu. Taze sebze yeyip meyvelerden kopartıyor,
onları pınarın soğuk suyuyla yıkıyor ve büyük bir iştahla yeyip süt içiyordu.
Lîn Fâdî’nin arkasından tümseğe tırmanırken kaç kez tökezlemiş ve düşmüştü.
Kaç kez lezzetli menakiş el-mernuk yapması için onu Ummu Hani’nin evine
götürmüştü.
Yaz geçti. Köye hüzünlü, sıkıntılı bir sabah doğdu. Fâdî Lîn’e veda etmek
üzere evin kapısının önünde durdu. Lîn o sırada Beyrut’a dönmek üzere babasının
arabasına biniyordu. Dedi ki:
-Küçük ağacımla ilgilenmeyi unutma Fâdî.
-Sen de Lîn sevdiğim kanaryaya iyi bak.
-Hoşça kal Fâdî
-Yakında görüşmek üzere.

Üç Serçe (Üçüncü sınıf)
Gür bir ormanda hava sakinleşti. Gökyüzü açılıp berraklığına kavuştu. Sıcaklık
yeryüzüne dağıldı ve yeniden hareketlenmeye başladı.
Üç serçe ortaya çıktı. Bunlardan ikisinin tüylerini güneş ışınları dokumuş,
üçüncü serçenin tüylerine ise gece siyahlığını vermişti. Böyle bunlar güllerin
nefeslerini andıran seslerle mutlu bir şekilde cıvıldamaya başladılar.
Serçeler üç taneydi. Bir yuvada beraber yaşıyorlardı. Yuvalarının düzeninde ve
temizliğinde yardımlaşıyorlardı. Sevinç ve mutlulukla yiyeceklerini topluyorlardı.
Boş vakitlerinde bir araya gelip boğazlarından gönülleri keyiften harekete geçiren bir
takım besteler çıkartıyorlardı.
O güneşli günde üç serçe dışarı çıktı. Kalplerini mutluluk kaplamıştı. Dallarda,
çiçeklerde, yeşil halı üzerinde dans etmeye koyuldular.
Aniden gökyüzü karardı. Koyu kara bulutlar ışık saçan güneşin yüzünü örttü.
Hafif esintinin yerini güçlü soğuk bir rüzgar aldı. Hemen ardından sağanak yağmur
başladı. Serçeler üşüdüler. Yağmur taneleri kanatlarını ağırlaştırmıştı. Fırtınadan

153

korunmak için sıcak yuvalarına dönme çabası içindeydiler. Yorgun bir halde
havalandılar. Serçeler yorgunluktan bitkin düşmüş bir halde eve vardıklarında
kapının kapalı olduğunu fark ettiler. Anahtarı aradılar ancak ne kötü şans ki anahtar
kaybolmuştu. Üç küçük serçe titreyerek yağmurun altında durdular. Sorunlarına
çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Serçelerden biri kesik kesik titreyen bir sesle:
-Şi şi şimdi ne ne ne ya ya yap yapacağız? Sos o soğuktan ö ö ölmek üzereyim.
İkinci serçe onun sözünü keserek dedi ki:
-Çözümü biliyorum. Niçin arkadaşlarımız zambaklardan yardım istemiyoruz.
Tüylerimiz kuruyana ve biraz ısınana dek yaprakları arasına gizlenemez miyiz?
Çok geçmeden fırtına geçer, yağmurda diner.
-Evet evet bu iyi fikir dedi diğer iki serçe de. Sonra üçü birden zambak
tarlasına doğru uçmaya başladılar. Serçeler tarlaya indiler. Zambaklardan birine
seslenerek:
-Ey arkadaşım kırmızı zambak. Yağmur ve soğuktan korunmak için yaprakların
arasına sığınabilir miyiz?
Kırmızı zambak şöyle karşılık verdi:
-Bence ne güzel fikir bu. Arkadaşlarıma yardım etmeyi ne çok isterim ben.
Ama sadece iki tanenize sığınak olabilirim.
Serçe bunu reddederek dedi ki:
-Ayrılmaktansa yağmurun altında beraber kalmayı tercih ederiz. Üç serçe
sağanak halinde yağan yağmura ve şiddeti gittikçe artan rüzgara rağmen geri
döndüler. Serçeler birden beyaz zambak Lili’yi görünce ona doğru yönelip yardım
istediler.
Lili şöyle cevap verdi:
-Sadece biriniz yapraklarım arasına sığınabilirsiniz. Çünkü bacaklarım çok
zayıf.
Serçeler şöyle cevap verdiler:
-Biz asla ayrılmayız. Birlikte kalmayı tercik ediyoruz.
Serçeler sağanak yağmurun altında yeniden uçtular. Asla ayrılmamaya ve bu
uğursuz güne birlikte göğüs germeye karar verdiler.
Sanki bulutların arkasındaki güneş serçelerle zambak arasındaki diyalogu
duymuş üç serçeyi birbirine bağlayan güçlü sevgi ve dostça ilişkiden dolayı mutlu
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olmuş ve onlar bir arada kalsınlar, hep birbirlerine yardımcı olsunlar diye onlara
yardım etmeye karar vermişti. Böylece şimdi beyaza dönmüş olan bulutların
arasından ışık saçarak doğuverdi. Bu sırada rüzgar duruldu ve sükunet doğanın bütün
kucağına geri döndü.
Üç serçe güneşe doğru bakarak şöyle dedi:
Sen ne güzelsin ey güneş. Tüylerimizi kurutan ve vücutlarımıza sıcaklık veren
ısın ne büyük.
Üç serçe şakıyarak, dans ederek evlerine doğru uçtular. Evlerine ulaşır ulaşmaz
kapının yakınında parlayan bir şey gördüler. O anahtardı. Bütün kapıların dostlar ve
arkadaşlara açıldığı gibi birbirine tutkun, birbirini seven serçeleri karşılamak üzere
kanatlarını açmış kapının anahtarıydı.

ÜRDÜ

KÜTÜPHAEM (s.32/2)
Esma iyi okuma yazma öğrenince annesi ona güzel bir hediye verdi. Hediye
resimli hikayeler ve dergiler serisiydi. Esma şöyle dedi.
Buna çok sevindim ve onu defalarca okudum. Akşam küçük erkek kardeşim
uyumadan önce otururken ona buradan bir hikaye okuyorum. Sonra onları iyi
saklayabileyim diye kütüphaneme koyuyorum. Kırtasiyeden yeni hikayeler ve
dergiler almaya başladım. Onlardan bir sürü topladım. Babam bana küçük bir
kitaplık yaptı. Babama teşekkür ettim sonra kitaplarımı, hikayelerimi ve dergilerimi
kitaplığın raflarına yerleştirdim.
Babam kitaplığa baktı ve şöyle dedi.
-Kitaplığın ne güzel Esma. Bende ona dedim ki:
-Ama o küçük.
Babam şöyle dedi.
-O da senin gibi küçük Esma ve her küçük gün gelir büyür. Senin de gelecekte
büyük bir kitaplığın olacak inşallah.
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3.SIIF
ESKİMO
Dime okuldan mutlu bir şekilde döndü. Annesine ve kardeşlerine seslendi. Ve
onlara şöyle dedi. Okulda eskimolar hakkında bir kitap okudum. Haydi gelin bunun
hakkında konuşalım.
Eskimolar kutup bölgelerinde yaşarlar. Ülkelerini karlar kaplamıştır. Evlerini
buzlardan yaparlar. Onlara küçük kapılar yaparlar, evlerine girmek için dizlerinin
üzerinde yürümek zorunda kalırlar.
Ev dışardan beyaz bir kaplumbağaya benzer. İçerde ise eskimolar buzdan raflar
yaparlar ve buraya eşyalarını koyarlar. En tepede havanın yenilenmesi için bir delik
vardır. Aynı şekilde Eskimolar buzdan yataklarda uyurlar.
Eskimolar avlanarak yasarlar. Ulaşımda köpeklerin çektiği arabaları kullanırlar.
Uzak yerlere avlanmaya giderler. Hayvanları avlarlar. Onların etini yerler.
Derilerinden de elbiselerini yaparlar. Onları şiddetli soğuklarda giyerler. Aynı
şekilde eldiven ve ayakkabı da yaparlar. Yağlarından da lambalarında kullanmak
üzere yakıt yaparlar.
Eskimolar balık avlama konusunda ustadırlar. Buz kalıplarını suya ulaşıncaya
kadar delerler, yiyecek olarak ve köpeklerini beslemek için balık tutarlar.
Dime’nin annesi şöyle dedi. Her zaman okumalı ve bize okuduğun şeylerden
bahsetmelisin.
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ORTAK METİLERİ TÜRKÇE TERCÜMELERİ
2. SIIF
A-Dört ülkede de ortak olanlar
1-Yardımlaşma iletili metinler
YARDIMLAŞMA (C.2, s.54) SURİYE
Sa’d, Râmiz, Hedîl ve Suad’dan oluşan dört arkadaş boş zamanlarında
kendilerine yarar sağlayan işler yapmak konusunda anlaşırlar. Evlerinin önündeki
geniş alana çeşit çeşit çiçek ekmeye karar verdiler. Aralarında işbölümü yaptılar.
S’ad ve Râmiz çukur kazacak, Hedîl ve Suad ise tohumları ekip sulayacaktı.
Arkadaşlar keyifle şarkı söyleyerek işe koyuldular.
Kısa bir süre sonra çiçekler açtı ve evin önündeki geniş alan küçük bir
bahçeye dönüşüverdi. Böylece arkadaşlar sevindiler ve şöyle dediler:
-Bu çiçekler hepimizin. Eğer yardımlaşmasaydık bu çiçekler ne açar ne de kokuları
yayılırdı.

YARDIMLAŞMA (C.2, s.23)ÜRDÜ
Çocuklar beden eğitimi dersinde oyun alanına gittiler. Sa’d futbol oynadı.
Beden eğitimi dersi bitince elini yüzünü yıkadı ve sınıfa gitti. Sa’d yazı dersi için
hazırlanmak istedi. Defterini, kalemini ve kalemtıraşını çıkardı. Silgisini aradı ama
bulamadı. Çantasını yeniden aradı ama silgiyi bulamadı. Sıra arkadaşı Hâzım ona
doğru baktı ve ne arıyorsun S’ad dedi. S’ad:
-Silgimi kaybettim.
Hâzım hemen elini cebine uzatıp bir silgi çıkarttı ve onu S’ad’a verdi. S’ad
arkadaşının bu hareketi karşısında sevindi ve yanında silgi olmadığı için özür diledi.
Sonra öğretmen sınıfa girdi ve Hâzıma yardımlaşmasından dolayı teşekkür etti.

ÜRETKE AİLE /LİBYA (S.114)
Abdullah amcasının oğlu Mes’ud’u ziyaretinden döndü ve akşam oturup
babasıyla konuştu.
Abdullah: Amcamgilin büyük bir çiftliği var. Amcam toprağı sürüyor ve
ekinleri suluyor.
Baba: Peki oğlu Hamza ne yapıyor?
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Abdullah: Hamza zeytinleri topluyor.
Baba: Peki Hamza’nın annesi ve kız kardeşi Rukiyye ne yapıyor.
Abdullah:Anne inekleri sağıyor,

yemek hazırlıyor, giysileri onarıyor.

Rukiyye’ye gelince o tavukları besliyor, yumurtaları topluyor ve ev işlerinde
annesine yardım ediyor.
Baba:Amcanın ailesi kendi el emekleriyle geçiniyor.

YARDIMLAŞMA VE İRADE/LÜBA (s.94)
Râmî sekiz yaşında bir öğrencidir. Bir gün tehlikeli bir hastalığa yakalanır.
Doktor onu muayene ettikten sonra üzülerek başını sallayıp şöyle der.
-Bu ilaçlar bünyeni güçlendirip iyileşmene yardımcı olacak.Ancak ayakların
yeniden yürüyebilecek hale gelene kadar tam olarak istirahat etmen ve yataktan
çıkmaman gerekiyor.
Râmî’nin arkadaşları olayı duydular ve çok etkilendiler. Ona yardım etmeye
karar verdiler. Böylece her gün onlardan biri Râmî’nin evine gidiyor, okulda ne
öğrendilerse onu ona öğretiyorlardı ve ödevlerini yazmasına yardım ediyorlardı.
Râmî (başına gelenden dolayı) şikayetçi değildi, sabırlıydı. Güçlü bir iradeye sahipti,
iyileşip tekrar okula gideceğine inanıyordu. Dört ay geçtikten sonra sağlığı
düzelmeye, bacakları yavaş yavaş güçlenmeye ve iyileşmeye başladı.
Doğum gününde annesi onun bütün arkadaşlarını doğum günü partisine
katılmaya davet etti. Onlara oğluyla yardımlaşmaları ve ona gösterdikleri yardımdan
dolayı teşekkür etti. Onu tekerlekli sandalyesinden doğrulup yavaş yavaş iki ayağı
üstünde durduğunu, ardından önce sağ ayağını sonra sol ayağını azim ve kararlılıkla
öne attığını gördüklerinde ne kadar da çok şaşırmışlardı. Râmi elleriyle duvara
tutunuyor ve yürüyebilmek için duvardan destek alıyordu. Ayaklarının ilerlemesi için
yardımcı olsun diye eliyle duvara dayandı. Sonra bir elini duvardan çekti. İkinciyi de
çekti ve bir adım attı. Sonra ikinci ve üçüncü… Râmî başarmış hastalığını yenmişti,
doğum günü sevincini ve sağlığına kavuşma keyfini arkadaşlarıyla paylaşmak üzere
arkadaşlarına katılmıştı. Bu sırada ona cesaret tezahüratları yükseldi. Herkes Râmî’yi
güçlü iradesinden dolayı kutladı. Râmî’de içtenliklerinden ve yardımlarından dolayı
onlara teşekkür etti. Tatlı ve meyve yediler. Râmî den yakında okulda kendilerine
katılma sözü alarak çıktılar.
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B-

Üç ülkede ortak olanlar

1-Kahramanlık konulu metinler

ARAP SAVAŞÇI /LİBYA (S. 120)
Ömer Muhtar savaşçı bir kahramandır. Arap savaşçısıdır. Araplığın
düşmanlarıyla savaştı.
Yetmişinde bir yaşlıdır atına biner, tüfeğini omuzlanır ve Allah yolunda
savaşır. Vatanı topraklarını kurtarır ve işgalcileri kovar. Allahu ekber, Allahu ekber
Yetmişinde bir yaşlı ve beraberinde savaşçı kardeşleri. Düşmanla savaştılar,
korkmadılar şehit oldular, geri dönmediler.
Şuydu sloganları: Şehit olmak istiyoruz. Şehit olmak istiyoruz.
Haydi gelin Arap topraklarını özgürleştirinceye kadar savaşalım. Haçlıları ve
Siyonistleri yenilgiye uğratalım.

KERAME SAVAŞI KAHRAMALARIDA/ÜRDÜ-2 (s.46)
Ürdünlü asker Râşid sınırda mevzilendi. Ürdün nehrinin gerisindeki Yahudi
düşmanı gözetliyordu. Telefon çaldı. Râşid ahizeyi kaldırdı. Arkadaşı Bişr’in sesini
duydu. Bişr ona düşmanın topraklarımıza saldırdığını haber verdi. Sonra aniden ses
kesildi. Râşit telefon hatlarının koptuğunu anladı. Telefon hatlarına düşman topları
isabet etmişti. Râşid hendeğinden dışarı fırlayıp telefon hatlarını kontrol etmeye
başladı. Sonunda kopuk hattı buldu. Asker Râşid hattı onarmaya başladı. Ancak
hemen yakınında patlayan bir bomba onu ağır şekilde yaraladı. onda büyük bir yara
açtı, kan kaybetmeye başladı ancak o telefon hattını onarmaya kararlıydı. Savaş
bittikten sonra arkadaşları Râşid’i elleri ve dişleriyle kabloları tutar halde buldular.
Vatan toprağını savunurken şehit olmuştu.

HOTİ KAHRAMAI/SURİYE-2 (s.13)
Ahmet babasıyla bir takım ihtiyaçlarını satın almak üzere Hamîdiye çarşısına
gitti. Ahmet Şam kalesi surlarını izledi ve karşısında askerleri yanında ata binmiş
olan bir atlı heykeli gördü. Buna şaşırdı ve babasına şöyle dedi:
-Bu kimin heykeli?
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Babası şöyle dedi:
-O ülkeyi birleştiren Selahaddin Eyyûbi’nin heykelidir. Hotin savaşında
düşmanları yenilgiye uğrattı.Mescidi Aksayı kurtardı. Kudüs olması gerektiği gibi
Arapların oldu. Ahmet bu büyük kahramanın yüceliğini hissetti, vatanı savunacak bir
asker olmak için büyümeyi arzu etti. Böylece Kudüs’ü ikinci kez Siyonist düşmanın
elinden kurtarabilecekti.

C- İki ülkede ortak olanlar
1- Okuma ve kitap sevgisi iletili metinler
KÜTÜPHAEM /ÜRDÜ-2 (s.32)
Esma okuma yazmayı öğrenince annesi ona güzel bir hediye verdi. Hediye
birkaç hikaye kitabı ve resimli dergilerden oluşuyordu.
Bunlara çok sevindim ve defalarca okudum. Akşam kardeşimle birlikte
oturuyor, uykudan önce ona içlerinden bir hikaye okuyor sonra da korumak amacıyla
bunları yeniden dolabıma koyuyordum. Kendi harçlıklarımdan hikayeler ve dergiler
satın almaya başladım. Böylece çok sayıda dergi ve hikaye kitabım oldu. Bunun
üzerine babam bana küçük bir kütüphane yaptı. Babama teşekkür ettim sonra
kitaplarımı, hikayelerimi ve dergilerimi kütüphanenin raflarına dizdim.
Babam kütüphaneye baktı ve şöyle dedi.
-Kütüphanen ne güzel Esma. Bende ona dedim ki:
-Ama o küçük.
Babam şöyle dedi.
-O da senin gibi küçük Esma ve her küçük gün gelir büyür. Senin de gelecekte
büyük bir kitaplığın olacak inşallah.

ÜÇ ARKADAŞ/LİBYA (s.28)
Adil ve Mahmut okul alanında buluştular.
Adil:
- Hişâm nerede Mahmud
Mahmud:
-Hişâm sürekli kütüphaneye gider. Hişam kitap ve dergileri okumayı çok
seviyor.
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Adil:
-Kütüphanede birçok kitap var. Birçok güzel hikaye var.
Adil ve Mahmud kütüphaneye gittiler ve Hişama:
-“Selamun Aleykum” dediler.
Haşim:
-ve Aleykum Selam ve Rahmetullah ve Berakatuhu. Nasılsınız.
Mahmud ve Adil:
- Allah’a şükür iyiyiz.
Mahmud:
- Ne okuyorsun Hişâm?
Hişâm:
- Fare ve Aslan hikayesini okuyorum.
Adil:
-Haydi bizde okuyalım Mahmud, Okumak yararlıdır.

2- Özgürlük iletili metinler
KÜÇÜK SERÇE/LİBYA (s. 105)
Beşir çarşıdan döndü. Beşir kafeste küçük bir serçe taşıyordu. Hava çok sıcaktı
ve serçe üzgündü. Serçe kaçıp kurtulmaya çalıştı, ama başaramadı. Beşir serçeye
yem ve su verdi. Serçe yemeyi ve içmeyi reddetti. Beşir annesine şöyle sordu.
- Serçe neden yemiyor ve içmiyor anneciğim?
Annesi şöyle cevap verdi:
- Odanda hapsedilmiş bir şekilde yaşamak ister miydin oğlum?
Beşir:
-Hayır, hayır bunu istemezdim anneciğim.
Annesi:
-Serçe de senin gibi hapsedilmekten hoşlanmıyor ve özgürlüğü seviyor.
Beşir serçeyi kafesinden çıkarttı ve ona şöyle dedi.
Şimdi sen özgürsün. Beni ziyaret etmeyi unutma Senin o güzel görünüşünü
seviyorum ve o tatlı sesini. Serçe şöyle dedi:
-Evet. Arkadaşlarımı çağırıp en tatlı şarkıları senin için söyleyeceğiz
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ÖZGÜRLÜK/ÜRDÜ-2 (S.121)
Küçük bir serçe sabahleyin erkenden yiyeceğini aramaya çıktı. Ovaların ve
dağların üzerinde uçtu ancak yiyebilecek bir şey bulamadı. Çok acıkmış ve çok
yorulmuştu. Yüksek bir tepenin üzerinde büyük bir saray gördü. Oraya yaklaşınca
altından güzel bir kafes gördü. İçinde şakıyan bülbül kafesin çevresinde ise yiyecek
ve tertemiz su vardı. Serçe bülbüle yaklaştı ve ona bütün bu yemekler sana nereden
geliyor diye sordu. Bülbül dedi ki:
Sarayın hizmetçisi her sabah geliyor. Benim için yiyecek ve su koyuyor.
Yemeğimi yeyip suyumu içince çok güzel ötüyorum. Bu ötüşümden dolayı saray
sakinleri mest oluyorlar. Bülbül biran sustu serçeye döndü ve şöyle dedi:
-Benimle burada yaşamaya ne dersin?
Serçe dedi ki.
-Ama sen bu kafeste esirmişsin gibi görünüyorsun. Sen buradan dışarı
çıkabiliyor musun?
Bülbül şöyle cevap verdi.
-Hayır, çıkamıyorum.
Serçe dedi ki:
-Benim için, özgür olup açlık çekmek altından bir kafeste kalıp tok olmaktan
daha iyidir.

3-Okul sevgisi iletili metinler
EY OKULUM/SURİYE-1 (s.5)
Ramiz şöyle dedi:
Eylül ayı geldi. Merhaba sana ey okulum. Sana enerji depolamış olarak
döneceğim.
Riyme şöyle dedi:
Selam size ey sınıflar ve avlu
Rezzan şöyle dedi:
Merhaba ey kütüphane, oyun alanı ve bahçe.
Macid şöyle dedi.
Ben hem seni, hem öğretmenimi ve arkadaşlarımı hem de bayrak törenini
özledim. Hepsi birden şöyle dediler:
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Bir yıl daha büyüdük. Biz şimdi ikinci sınıftayız.

YEİ ÖĞRETİM YILI/LİBYA (s.5)
Yeni öğretim yılı dolayısıyla öğrenciler sevinçliydi. Her öğrenci erkenden
uyandı.Her öğrenci hazırlandı ve çantasını aldı. Öğrenciler okul alanına girdiler. Zil
çaldı. Öğrenciler sıra oldular. Öğretmenleri de onların önünde durdu. Öğrenciler
yüksek sesle şunları söyledi.
Büyük Libya Çok Yaşa
Arap Halkı Çok Yaşa
Öğrenciler sınıflara girdiler.
Öğrenciler şöyle dediler.
-Biz ikinci sınıf öğrencileriyiz.
Öğretmen şöyle dedi:
-es-Selamu Aleykum. Yeni ders yılınız kutlu olsun!
Öğrenciler şöyle dediler:
-Aleykum Selam ve-Rahmetullah. Sizin de yeni ders yılınız kutlu olsun.

4- Çalışkan öğrenci konulu metinler
ÖREK ÖĞRECİ/ÜRDÜ-2 (s. 112)
Macit örnek bir öğrencidir. Anne babasını dinler. Namazını kaçırmaz, insanlar
onu severler. Mâcit sabah erken kalkar. Anne babasını ve kardeşlerini selamlar sonra
ellerini ve yüzünü yıkar, kahvaltısını yapar, dişlerini fırçalar, elbiselerini giyer ve
okula gider. Mâcit okul yolunda kaldırımdan yürür. Caddeyi geçmek istediğinde
yaya geçidinde durur ve yeşil ışığı bekler.
Mâcit okula varınca arkadaşlarına gülümser ve onları selamlar. Sınıfta dimdik
yerine oturur ve saygıyla öğretmenini dinler. Mâcit öğleden sonra evine döner. Öğle
yemeğini yer. Dinlendikten sonra annesine yardım eder. İkindi vakti arkadaşlarına
gider ve futbol oynarlar.Güneş batmadan önce evine döner. Ailesiyle birlikte oturur
ve onlara derslerinden söz eder.
Okulun etkinlik gününde öğretmen onu çağırıp dedi ki:
Tebrikler Mâcit örnek öğrenci ödülünü kazandın.
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ÇALIŞKA ÖĞRECİ/LİBYA (s. 13)
Saîd ikinci sınıfta bir öğrencidir. Fatma ikinci sınıf öğrencisidir. Saîd dedi ki:
-Ben uykudan erken kalkıyorum.
-Ben abdest alıyorum ve sabah namazını kılıyorum.
-Ben ailemle beraber kahvaltı yapıyorum.
-Her birimiz okul giysilerimizi giyiyoruz.
-Her birimiz kitap çantasını alıyor.
-Her birimiz anne babamıza es-selamu aleykum diyoruz ve okula gidiyoruz.
Fatma dedi ki:
-Çalışkan öğrenci derslerinde başarılı olur.
-Çalışkan öğrenci temizliği korur.
-Çalışkan öğrenci anne babasına itaat eder ve başkalarına saygı

3. SIIF
Üç ülkede ortak olanlar
1- Çalışmanın yararı iletili metinler
ÇALIŞMAK HAZİEDİR/ÜRDÜ-1 (s.98)
Temîm’in evinin önünde büyük bir cadde var ve burada büyük demir bir kapak
var.
Temîm ve arkadaşları birbirlerine bu kapağın altında ne var diye soruyorlardı.
Bir gün evin önünde büyük bir araba durdu. Arabadan çok sayıda adam indi.
Bu kapağın çevresine bir engel kurdular. Sonra adamlar çabuk davranıp üzerinde
‘çalışma alanı, tehlikelidir lütfen yaklaşmayın’ yazılı bir tabela koydular. Sonra
adamlardan biri çukurun içine girdi. Temim ve arkadaşları çalışmayı dışardan
izliyorlardı.Ama orada ne olduğunu bilmiyorlardı. Kısa bir süre sonra adam
çukurdan çıktı.Temîm bir soru sorarak ona doğru atıldı. Bana bu çukurda neler
olduğunu söyleyebilir misin? Ve niçin oraya indiniz?
Adam şöyle dedi:
-Çukurda telefon telleri ve borular var. Oraya onların bakımını yapmak için
indim.Temîm şöyle dedi:
-Orada başka bir şey var mı?Adam gülümsedi. Alnındaki terini sildi.
Saçlarındaki tozu çırptı ve şöyle dedi:
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-Çukurda gömülü bir hazine var. Temîm şaşırdı ve gerçekten hazine mi var
diye sordu?
Adam güldü ve şöyle dedi:
-Evet orada benim çalışmam var. Kendimin ve çocuklarımın yiyeceğini
kazanıyorum. Çalışmak hayattır.

ÇALIŞA KAZAIR/SURİYE-2 (s.89)
Öğrenciler okulun son gününü iple çekiyorlardı. Karnelerin öğrencilere
dağıtılması ve başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesi için her şey hazırlanmıştı.
Okul en güzel süslerle süslendi. Veliler yerlerini alıp çocuklarının sonuçlarını
beklemeye koyuldular. Müdür konuşma yapmak üzere ayağa kalktı. Sınıfını
geçenleri kutladı. Üstün başarı gösterenleri ve onların harcadıkları çabayı övdü.
Bütün öğrencilerden gelecek yıl arkadaşları gibi üstün başarı göstermeleri için daha
çok çalışıp öğrenmelerini iste çocuklarının sonuçlarını izlemek için oturdular.
Müdüre

ve

öğretmenlere

gelince

ödül

hazırlıklarına

dalmışlardı.

Müdür

konuşmasında başarılı olanları kutladı. Çalışkanlara ve çaba sarf edenlere övgüler
sundu. Bütün öğrencilerden gelecek yıl arkadaşları gibi üstün başarı göstermeleri için
daha çok çalışıp öğrenmelerini istedi. Çünkü başarı toplumun ilerlemesinin ve
gelişmesinin temeliydi.
İsimlerini dinlerken öğrencilerin tümünün yüzünden umut ve endişe
okunuyordu. Her biri, üstün başarı gösterenlere ödül olarak hazırlanmış olan
kitaplardan birini alabilmek için arkadaşları içinde en üstün dereceye sahip olmayı
umuyordu. Tümünün yüzünde umut ve endişe belirtileri vardı. İsimlerini dinliyorlar
ve her biri başarılı olanlara hediye olarak verilecek kitaplardan bir tane almak için
arkadaşları arasında en yüksek dereceyi almayı umuyordu.
Saîd’in karnesini ve Arap bilginleri ile ilgili kitabı aldığı zamanki sevinci ne
kadar da büyüktü. Kendi kendine şöyle dedi:
-Yazın bu kitabı okumak ve bu büyük atalar hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmak için bol bol vakit bulacağım. Bunları yapayım ki onların nasıl başarılı
olduklarını öğreneyim, ve onlar gibi olayım.
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REDE’İ SORUU/LÜBA (s.87)
Tatilin ilk günüydü. Rende büyükannesi ve dedesinin yanındaydı. İşte salıncağa
uzanmış bir ileri bir geri gidiyordu. Yüzünde sıkıntı ve huzursuzluk ifadesi vardı.
Büyükannesi ise onun yakınında kitap okuyordu.
-Niçin arkadaşlarınla şimdiye dek irtibat kurmadın Rende diye sordu.
-Bunu istemiyorum.
-Her zamanki büyükanneni yeneceğin bir satranç oyununa ne dersin?
-Şimdi değil
-İlginç. Ne arkadaşlar ne de satranç!!
-Uyumak istiyorum.
Rende ağır adımlarla odasına doğru yürüdü. Büyükannesi peşinden gelip:
-Nen var yavrucuğum sorun ne??
-Bir şey yok.
-Şayet sevdiğin kişilerle paylaşırsan bütün sorunlar sorun olmaktan çıkar.
-Sorun bende. Ben matematikte yeteneksizim.
-Rende…..Beni satrançta yenen torunum hiç yeteneksiz olur mu??!!
-Peki üst üste başarısız olmamı neyle açıklıyorsun?
-Burada gidermemiz gereken bir eksiklik var.
-Öğretmenim açıklıyor, açıklıyor ama bana sanki hiç bilmediğim bir dilde
konuşuyormuş gibi geliyor. Eve öğretmen geliyor bana özel ders veriyor, bu sırada
da kardeşlerim hayretler içersinde başlarını sallıyorlar. Böyle olunca da iş daha da
karmaşık hale geliyor. Rende hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Büyükannesi omzunu
pışpışlayarak onu bağrına bastı.
-Sıkma canını yavrucuğum. Her sorunun bir çözümü vardır. Şimdi ver elini de
birlikte mutfağa gidelim. Ben yeni bir kek çeşidi yaparken sen de bana yardım et.
Mutfakta büyükannesi Rende’den kek tarifini okumasını istedi. Rende
okumaya başladı, durarak:
-Büyükannecim sende matematikte bana yardımcı olacak özel bir tarif var mı?
Özellikle de toplama ve çıkarma işlemlerinde.
-Büyükannesi gülerek tabi ki var dedi.
Sonra bir kağıt kalem aldı ve yüksek sesle okuyarak şunları yazdı.
Büyük bir bardak istek ve kararlılık
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Bir kilo kendine güven
Bir ölçek anlayış ve çözümleme
İki ölçek alıştırma
Rende kağıdı aldı, okudu ve büyükannesini öptü. Bu tarifi düşünerek ona
yardım etmeye devam etti. Akşamleyin sofrada Rende büyükannesine ve dedesine
dedi ki:
-Sorunumu çözmeyi ne kadar çok istiyorum ve kendime güveniyorum. Ancak
ben toplama ve çıkarma işlemini hiçbir zaman anlamıyorum. Ne zaman alıştırma
yapmak istesem rakamlar gözlerimin önünde oynuyor ve birbirine karışıyor. Ne
yapmalıyım?
Dedesi rahatlatırcasına:
-Mesele basit. Akşam yemeğinden sonra anlama ve alıştırma sorununu
çözmene yardım edeceğim. Dedesi bir miktar madeni ve bir miktar kağıt para getirdi.
Masanın üzerine koydu ve Rende’den bunları tasnif etmesini istedi.
Dede:
-Haydi Rende. Alış veriş oyunu oynayalım. Sen dükkan sahibisin. Bende
müşteriyim.
Mal almak için sana geldim. Sen de ücretini almak istiyorsun. Ne yaparsın?
-Fiyatları okurum ve hesaplarım.
Dede:
-Örneğin 2500 lira ile 5500 lira koyalım.
Rende paraları sayarak:
-Toplam 8000 liraya eşit yapıyor. Dede:
-Aferin. Bu işleme ne diyoruz?
Rende kararlılıkla toplama dedi.
Dede:
-Aferin. Yani toplam 8000 lira. Sana 10000 lira ödüyorum ne yapacaksın?
Rende:
-Sen bana istenenden daha çok verdin. Elimdeki bu paradan aldıklarının
ücretini alacağım. Kalanı iade edeceğim. Dede:
-Aferin. Bu işleme ne ad veriyoruz. Rende:
-Çıkarma
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Dede:
-Aferin. Doğru
Rende ve dedesi alış veriş oyununu oynarken iki saat geçmişti.
Sonraki gün erkenden yaptıkları nefis kahvaltıdan sonra Rende büyükannesini
öptü. Dedesinin elinden tutup onunla beraber işe gitti. Dedesinin dükkanında çeşit
çeşit dondurulmuş yiyecekler, sebze, meyve, bakliyat, et, süt vardı.
Dedesi çalışırken Rende onu izlemeye koyuldu. Müşterinin istediği şeyleri
yazıyor, fiyatlarını topluyor, sonra da müşteriden bunların ücretini alıyordu. Rende:
-Sende hesap makinesi yok mu dedeciğim?
Dede gülümseyerek:
-Yok Rende çünkü ben kafamdaki hesap makinesini çalıştırmayı tercih
ediyorum. Rende:
-Öğretmenimiz hesap makinesi kullanmamıza asla izin vermiyor. Dede:
-Bende öğretmenine katılıyorum. Kafalarınızda alıştırma yapmaya ihtiyaç
duyan bir beyin var. Rende:
-Ama hesap makinesi büyük işyerlerinde hesap yapmayı kolaylaştırıyor.
Dede:
-Benim dükkanım küçük. Rende:
-Küçük ama içinde çok şey var.
İki gün sonra Rende parayı alıyor, hesap işlemini yapıyor, dedesiyle beraber
farkı hesaplıyor ve kalanı veriyordu. Müşterilerden biri teşekkürler sen usta bir
muhasebeci kızsın dedi. Rende gülümsedi. Dedesi gururla şöyle dedi:
-O benim özel muhasebecim. İki hafta geçti. Rendenin anne babası ve
kardeşleri köye geldi ve dükkana girdiler. Rende ciddiyetle:
- Neredeyse sevinçten uçuyormuşçasına hoş geldiniz yardım edebilir miyim
dedi.
-Evet bir kilo domates, bir kilo soğan, iki bağ maydanoz, bir bağ nane ve bir
kilo greyfurt
-Büyük bir memnuniyetle
Anne baba rendenin istediklerini yazdığını, fiyatları topladığını, parayı alıp
üstünü verdiğini görünce çok şaşırdılar. Rende dikkatle ve keyifle satış yapıyordu.
Bu nasıl oldu?
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Mesele basit.. Büyükanne ve dedesinin verdiği tarifi uyguladı.
Büyük bir bardak istek ve kararlılık
Bir kilo kendine güven
Bir ölçek anlayış ve çözümleme
Alıştırma, alıştırma, alıştırma
Rende anne babasına, büyükanne ve dedesine sarıldı.

2- Arkadaşlığın güzelliği iletili metinler

ARKADAŞIM/LİBYA (s.116)
Arkadaşın seni sever, sen de onu seversin. Onunla beraber oturmak seni mutlu
eder. Olmadığın zaman seni sorar, hastalandığında seni ziyaret eder, senin sevincinle
sevinir, üzüntünle üzülür, yardıma ihtiyacın olunca sana yardım eder.
Ruhtur ve kalptir arkadaş
Onu severim
Gelmediği zaman onu sorarım
Onu yanımda bulurum
Üzüntümde sevincimde onu yanımda bulurum.
Oyun olsun, ciddiyet olsun yorulmadan bana eşlik eder.
Bir işimde onu çağırsam, isteğime rızayla cevap verir.
Bizimle terbiyeyle arkadaşlık eder, bizimle kızmadan arkadaşlık eder.

İYİ MUAMELE/ÜRDÜ-1 (s.63)
Sârî ders çalışmak üzere arkadaşı Mustafa’ya gitmek için izin aldı. Annesi ona
şöyle dedi:
-Onu ziyaret edeceğini Mustafa’ya haber verdin mi?
Sârî şöyle dedi:
-Hayır bunu unuttum. Annesi şöyle dedi:
-Onu ziyaret etmeden önce haber vermelisin. Evde olmayabilir, ailesi misafir
kabul etmek için hazır olmayabilir.
Sârî Mustafa’ya onu ziyaret edeceğini haber verdi. Sârî belirlenen saatte
Mustafa’nın evine vardı. İki arkadaş bahçede kuytu bir yerde çalışırken aniden
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komşu evden yükselen radyo sesini (duydular). Zuheyr radyonun sesini açmıştı.
İnsanları rahatsız etmekten korktu ve radyonun sesini kıstı. Zuheyr pencereden baktı,
Mustafa ve arkadaşını bahçede gördü. Zuheyr bir an düşündü ve şöyle dedi:
-Radyonun yüksek sesinden dolayı sizden özür dilemeye gelmem gerek.
Zuheyr Mustafa ve Sârî’ye gitti ve radyosundan gelen sesten dolayı rahatsızlık
verdiği için onlardan özür diledi. Mustafa ondan kendileriyle oturmasını istedi.
Derslerini bitirdiler. Üçü yakındaki parka gitmek konusunda anlaştılar. Çocuklar
oynadılar. Sonra Sârî eve dönmek üzere izin istedi.

YEİ ÖĞRECİ/ÜRDÜ-1 (s.6)
Yeni öğretim yılı başladı. Beşşâr köydeki okuluna sevinçli ve mutlu olarak
geldi. Uzaktan arkadaşı Ali’yi gördü.
Beşşâr çok sevindi. Onu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Beşşâr arkadaşıyla
oturdu. Her biri yaz tatilinde ne yaptığını anlatmaya başladı. Sonra Hâşim geldi.
Yanında başka bir öğrenci vardı. Hâşim şöyle dedi:
-Bu Saîd. O yeni bir öğrenci. Herkes Saîd’i selamladı. Ona isimlerini
söylediler. Haşim şöyle dedi:
-Saîd Amman’da oturuyordu. Orada bir okulda okuyordu. Sonra bu yıl bizim
okulumuza nakil yaptırdı. Saîd şöyle dedi:
-Babam bu köydeki toprağımızı ekmek için döndü. Amman’a göç etmeden
önce ailem burada oturuyordu.
Öğrenciler Saîd’le beraber okulu gezdiler, ona oyun alanlarını, kütüphaneyi,
çalışma odasını, sınıfları tanıttılar. Ondan okulun futbol takımında kendileriyle
beraber olmasını istediler. Saîd yeni arkadaşlarından dolayı sevindi. Onlara güzel
karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
Saîd şöyle dedi:
-İnsanın arkadaşlarının olması ne kadar güzel!

KAVUŞMA/LÜBA (s.128)
Ben bir çocukken hemen yakınımızda ailesiyle birlikte oturan bir arkadaşım
vardı. Birlikte geçirdiğimiz günler ne kadar güzeldi. Sabahları tarlalarda koşardık.
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Çiçeklerden çiğ tanelerini yudumlar, güneş batana kadar ağaçların altında oynardık.
Eylül ayında birlikte beyaz bulutlar ve ufuk tarafına göç eden kuşlara bakardık.
Bir akşam ayrıldık. Günlerin bizim için ne sakladığını bilmiyorduk. Nâcî gitti.
Bir daha onu görmedim. Bana veda etmeden, en azından bir kelime söylemeden nasıl
gitti? Bazen evin avlusuna giderim. Tek başıma dururum. Burada oynardık. Evleri
boş ve ıssız. Bahçeleri de aynı şekilde ıssız. Çiçekler ölmüş ve yerlerinde dikenler
bitmişti. Ağaçlara, merdivene ve onu saran otlara bakıyorum. Duvarın içlerindeki
karınca yuvalarına bakıyorum, küçük ağacın üzerindeki bir serçeye bakıyorum,
penceredeki örümceğe bakıyorum. Çocukluğumuz hayalimde canlanıyor. Neydik ne
olduk. Her şey yabancı. Nerdesin sen Nâcî?
Acaba dönersin de bir daha karşılaşır mıyız? Onu düşünerek, yokluğundan
dolayı üzülerek geçti yaz mevsimi. Ardından başka bir yaz ve sonra bir diğeri…
Bir gün tek başıma yürüyordum, öğlen vaktiydi, güneş yakıyordu. Omzuma
vuran bir el hissettim. Sonra tanıdığım ve sevdiğim bir sesin bana seslendiğini
duydum. Bu düş değildi. Nâcî gülüyor, yüzü sevgi ve arkadaşlık saçıyordu. Bir anda
her şey değişiverdi. Hasretle kucaklaştık. Üç yıl geçmişti, ne diyeceğimizi
bilmiyorduk. Allahım ne büyük sevinçti, ne kadar da güç tuttum göz yaşlarımı. Ve
çocukluğumuz onunla ilgili hiçbir şey unutmamıştım. Ben ve arkadaşım parlayan
güneşin altında yolda yürüdük. Ellerimiz kenetlenmişti.
-Bana biliyor musun ilk evimize geri dönüyoruz derken gün ne kadar da
güzelleşmişti.
Ah !! Üç yıl. Büyüdük, sevgimiz de büyüdü. Çiçeklerin ilkbaharda tarlalara
geri dönüşü gibi çocukluk günlerimizde geri gelmişti.

İki ülkede ortak olanlar
1-Diş sağlığı ve dişleri korumanın önemi konulu metinler
DİŞ DOKTORU ZİYARETİ/SURİYE-2 (s.4)
Baba oğluna şöyle dedi:
-Yarın diş doktoruyla randevun var Farâs
Farâs şöyle dedi:
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-Fakat ben hasta değilim. Dişlerimse sağlam, hiçbir şekilde ağrımıyorlar. Ben
onların temizliğine dikkat ediyorum.Her yemekten sonra diş macunu ve fırça ile
onları fırçalıyorum. Fazla tatlı yemiyorum.
Baba şöyle dedi:
-Bu doğrudur. Fakat son seferde doktorun söylediklerini duymadı
n mı? Dişlerinin sağlığı açısından onu her altı ayda bir kez ziyaret etmen
gerekiyor. Sonraki gün Farâs babasıyla beraber diş doktorunun polikliniğine gitti.
Orada doktor onu selamladı. Sonra Farâs muayene koltuğuna oturdu ve ağzını açtı.
Doktor büyük bir dikkatle Farâs’ın dişlerini muayene etmeye başladı. İşi birince dedi
ki:
-Faris dişlerin sağlıklı. Buna dikkat ettiğin için sana teşekkür ederim ve
çocukların tümünden dişlerine senin gibi dikkat etmelerini istiyorum. Bunu
yaparlarsa dişleri çürümez.
Farâs doktora teşekkür etti. Babasıyla beraber mutlu bir şekilde eve döndü.

DİŞLERİ KORUMAK/ÜRDÜ-2 (s.71)
Leyla annesiyle konuşmak üzere oturdu ve şöyle dedi:
-Bugün okula diş doktoru geldi ve bize dişlerimizi korumamız için doğru yolu
gösterdi. Annesi şöyle dedi:
-Peki doktor ne dedi.
Leyla şöyle dedi:
-Haydi çocuklar dedi. Sonra bizimle dişlerin önemi hakkında konuştu ve şöyle
dedi:
-Dişlerle yiyecekler keser ve onları lapa haline getiririz. Böylece yutmak ve
hazmetmek kolaylaşır. Bizim onları korumamız gerekir.
Doktor çantasından bir diş kalıbı ve fırça çıkardı. Kalıbı eliyle fırçayı da diğer
eliyle tuttu. Sonra da fırçanın kullanma yöntemini anlatmaya başladı.
Doktor şöyle dedi:
-Dişlerin düzenli bir sıra halinde olmasını istiyorsak fırçayı dişlerin üzerinde
yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmeliyiz. Ancak altta kalan sırayı temizlemek
istersek fırçayı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmeliyiz.
Leyla şöyle diyerek devam etti:
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-Sonra doktor kız öğrencilere dişlere neyin en çok zarar verdiğini sordu?
Parmağımı kaldırdım ve şöyle cevapladım. Bademi ve cevizi kırmak, onlarla ip
kesmek. Sonra arkadaşım Huda şöyle dedi:
-Aynı şekilde çok sıcak ve çok soğuk içecekleri içmek.Sonra arkadaşım Lübna
şöyle dedi:
-Çok fazla tatlı yemekte aynı şekilde dişler için zararlıdır.
Doktor duyduklarına çok memnun oldu ve sonra şöyle dedi:
-Dişlerinizi korumalısınız. Belirli zaman aralıklarında diş polikliniğini ziyaret
etmelisiniz. Öğretmende dedi ki:
-Evet. Korumak tedaviden daha hayırlıdır.

2- Kudüs sevgisi konulu metinler
KUDÜS ŞEHRİ/SURİYE-2 (s.75)
Sâmir babasına şöyle dedi.
-Geçen yıl Kudüs marşını ezberledim.Onu
‘Kudüs Arap olarak kalacak,
Kudüs özgürlüğün ışıltısı olarak kalacak diye gururla söylüyordum. Bana
Kudüs’ün özelliklerini anlatır mısın?
Kudüs güzel bir şehirdir. Kutsal Filistin topraklarından yüksekte bir yerde
kurulmuştur. Arap atalarımız eski çağlardan beri orada yaşamışlardır. Hz. İsa
aleyhis-selam Kudüs yakınlarında doğmuştur ve Hz. Muhammed (SAV) o topraklara
doğru gece yolculuğuna çıkmıştır ve orada göğe yükselmiştir. Kutsal Mescidi Aksa,
Kubbetu’s Sahra ve Kıyamet kilisesi oradadır. Müslümanlar adil halife Ömer bin elHattâb döneminde Kudüs’e girmişlerdir. Sâmir şöyle dedi:
-Ancak saldırgan Siyonistler Kudüs şehrini işgal ettiler. Bir çok suç işlediler.
Oranın halkından birçok kişiyi kovdular. Baba dedi ki:
-Kudüs

Araplarındır.

İnşallah

Arap

kahramanların

gücü

sayesinde

Siyonistlerden kurtulacak. Sâmir dedi ki:
-Kudüs Araplarındır ve sonsuza kadar Arapların kalacak.

KUDÜS/LİBYA (s.12)
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Kudüs eski zamanlardan beri Arapların yaşadığı bir Arap şehridir. Orada birçok
kutsal yer bulunmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa bunlardandır.
Aynı şekilde büyük yerler de bulunmaktadır. Amerikanın ve İngiltere’nin yardımıyla
Siyonistler Kudüs’ü zorla aldılar. Onlar Mescidi Aksa’yı yıkmak istediler. Mescidi
Aksa Araplara ve Müslümanlara şöyle seslenmektedir.
Birleşin Araplar birleşin
Özgürlüğüm birleşmenizle mümkün olacak
Birleşin Araplar birleşin
Ayrılıkla kayboldu geleceğim
Birleşin Araplar birleşin
Asır Cemahîr asrıdır.

3-Sporun yararı iletili metinler
FORMU KORUMAK/LİBYA (s.44)
Ali okul kütüphanesindeki kitapların birinde (Sağlam kafa sağlam vücutta
bulunur) başlıklı bir yazı okudu. Orada şöyle yazıyordu.
Formu korumak insan hayatı için çok önemlidir. O yiyecek, içecek, hava
gibidir. Vücudu güçlendirir, hastalıklardan ve zayıflıktan korur. Toplumun
bireylerinden spor yapanlar güçlü vücutlara ve akıllara sahip olurlar. Her birimiz
sürekli formu korumak için çabalarsak bu vücudun mekanizmasının canlı olarak
kalmasını sağlar. Vücudun zinde kalmasını, kasların gelişmesini, boş vakitleri
vücuda ve akla yararlı bir şeyler yaparak geçirmeyi sağlar.
Sporun bu açıdan toplumsal ve davranışsal olarak bir çok faydası vardır.
Yardımlaşma, düzen, cesaret vb. alışkanlıklar kazandırır.
Sporun en güzel türü insana yorgunluk ve zarar vermeyen basit olanıdır.
Yürümek, koşmak, yüzmek, avlanmak, ata binmek gibi.
Bu yüzden toplumdaki herkes vücudunu şekillendirmek ve aklını geliştirmek
için spor yapmaya, kendini rahatlatmaya ihtiyaç duyar.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
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SABAH SPORU/SURİYE-1 (s.15)
Okulun geniş bahçesi öğrencilerle doldu. Öğrenciler sabah sporu yapmak için
yerlerini aldılar. Sıra düzenine girip birbirlerinden açıldılar. Okul müdürü,
öğretmenleri ve çalışanları sabah sporuna katılmak için hazırlandılar. Hepsi
yapacakları hareketi belirlemesi, bunu kendilerine açıklaması ve göstermesi için
sabırsızlıkla spor öğretmeninin sesini bekliyordu. Herkes geçmiş derslerde
öğrendiklerini uygulamaya başladı. Hareketleri ustaca yaptılar. Antremanı titizlikle
gerçekleştirdiler ve sevinçle alkışladılar. Kan damarlarda güçlü bir şekilde
dolaşmaya başladı. Ter tanecikleri belirdi. Spor öğretmeninin gür sesi hala:
-Bir, iki, üç, ön, arka, aşağı, yukarı diye bağırıyordu. Spor saati bitti. Herkes
başlamak için hazırlandı.
Sabah sporu onlara hayat ve dinamizm kazandırmıştı.

Suriye 2. Sınıf
AELER GÜÜ (s. 34)
Raşâ evin bahçesine bakan odasının penceresinden baktı. Güneşin sıcak
ışıkları onun gül rengi yanaklarını okşuyor, ve hafif esen rüzgarlar güzel saçlarını
dalgalandırıyordu. Raşâ :
-Allahım ne güzel bir gün dedi.
O güzel ilkbaharın ilk günüydü. Bu gün anneler günü. Raşâ bahçeye çıktı.
Güzel bir gül buketi yaptı. Sonra küçük bir kart getirip onu hoş resimlerle süsledi.
Üzerine aşağıdaki ibareyi yazdı.
Sevgili anneciğim,
Her gün küçük çiçeğini bağrına basman ve onu öpmen için uyanıyorum. Bu
yüzden sana olan sevgimi ve saygımın bir ifadesi olarak sana sunabileceğim en güzel
hediyenin bu çiçek buketi olduğunu düşündüm. Anneler günün kutlu olsun.
Küçük çiçeğin Raşâ

Suriye 3. Sınıf/1
TEK ARAP ULUSU (S.51)
Öğretmen sınıfa girdi. Bir demet tahta çubuk taşıyordu. Öğretmen öğrencilere
şöyle sordu?
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-Kim bu çubuklardan birini kırabilir.
Öğrenciler parmak kaldırdılar. Öğretmen şöyle dedi:
-Haydi sen yap Semîr
Ona çubuğu verdi. O da onu hemen kırdı. Sonra başka bir çubuğu Hâlid’e
verdi. Hâlid’de o çubuğu kolayca kırdı.
Öğretmen çubuk demetini eline aldı ve öğrencilere bu sefer: “Bunların
tümünü birden kim kırabilir” diye sordu. Birkaç öğrenci bunu yapmaya yeltendi ama
yapamayıp hepsi başarısız oldular. Öğretmen şöyle dedi:
-Çocuklar.Tek çubuğu kırmak kolaydır. Ama çubuklar bir araya gelince
güçlenirler.Bu sefer onları kırmak zordur. Arapların bugün güce ihtiyaçları var.
Güçlü olmak için ne yapmamız gerekir?
Salim cevap verdi:
-Bir devlet olarak birleşmemiz gerek. Çünkü biz tek Arap ulusuyuz.
Öğretmen şöyle dedi:
-Evet çocuklar. İşte ölümsüz komutan Hafız el-Es’ad’ın yapmaya çalıştığı da
budur.
Çocuklar hep bir ağızdan
- Yaşasın tek Arap ulusumuz.

AELER GÜÜ HEDİYESİ(S.47/2)
Öğrenciler anneler günü arifesinde okul bahçesinde toplandılar. Leyla:
-Bu anneler gününde anneme bir tatlı kalıbı hazırlayacağım.
Suad:
-Anneme güzel bir hediye almak için harçlıklarımdan bir miktar para
biriktirdim.
Sâmir:
Ben de anneme bir kart yapacağım. Üzerine de Anneler günün kutlu olsun
anneciğim yazacağım.
Selma’ya gelince o bir şey söylemedi. Kendi kendine bir şeye karar verdi.
Sabah olunca bahçeye gitti ve bir demet renkli çiçek kopardı. Onlardan bir bukep
yapıp bir kağıda da şunları yazdı:
Sevgili anneciğim,
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Sana olan büyük sevgimin samimi bir ifadesi olarak bu çiçek buketini hediye
ediyorum. Bil ki bu çiçekler solmayacak çünkü onlar senin o taşkın sevginle
sulanacaklar.

ŞEHİRDEKİ KALABALIK(s. 58)
Hamid babasıyla birlikte şehirde oturan amcasını ziyaret etmek üzere şehre
indi. Yüksek binaları ve arabalarla dolu geniş caddeleri gördü. Çeşitli işyerlerinin
vitrinleri dikkatini çekti. Gürültü çoktu. Arabalardan yoğun bir şekilde duman
çıkıyordu. Hamid köydeki temiz hava ve güzel tabiat manzaraları yanı sıra oradaki
sessizliği de hatırladı. Kendi kendine dedi ki şehir büyük ve güzel, ama ben köyde
yaşamayı seviyorum.

ORTAK İLETİLİ METİLERİ TÜRKÇE TERCÜMELERİ

2.SIIF
ARAP BAYRAĞI (S 22/1)
Bâsime bayrak koleksiyonu yapmaya ilgi duyuyordu. Bu kendisinin seçtiği
bir hobiydi. Hobi sergisine katılmaya karar verdi Arap ülkelerinin bayraklarını
toplamaya koyuldu.Bir de baktı ki bunlar çoktu.Yirmiden fazla bayrak ediyordu.
Bunun üzerine kendi kendisine hayret ve şaşkınlıkla sordu.
-Bütün Araplar için bunca bayrağın tek bir bayrakta toplanması daha güzel
değil midir?
Madem ki biz Araplar hepimiz tek bir ulusuz o halde neden bayrağımız tek
değil.

SPOR HAYATTIR (S 66/1)
İki takım oyuncuları sahadaki yerlerini aldılar. Öğrenciler tezahüratlarda
bulunuyorlardı. Maç başladığında forvet oyuncuları ustaca topu dolaştırdılar daha
kale sonra kalenin önünde güçlü bir baraj oluşturdular. Birinci yarı golsüz berabere
bitti. Kısa bir dinlenmeden sonra her iki takım oyunda büyük bir enerjiyle daha güçlü
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bir hırsla maçı devam ettirdiler. Maç sona yaklaştığında forvet oyuncularından biri
güzel bir gol atmayı başardı. Ve böylece stadyumu sevince boğarak ateşledi. Bitiş
düdüğünden sonra iki takım oyuncuları kucaklaştılar. Öğrenciler Yaşasın spor, spor
hayattır diye tempo tuttular.

3.sınıf
KÖYE BİR GEZİ(S.32/1)
Öğretmen öğrencilerine yarın köye pikniğe kıra gideceğiz dedi. Öğrenciler
öğretmenlerinin bu düşüncesini sevinçle karşılayıp kabul ettiler. Ertesi gün araba
güzel kırsal bölgelerimize ait yakın bir köye götürmek üzere öğrenci ve
öğretmenleriyle hareket etti.(Köye)vardıklarında hepsi bir bostana yöneldiler. Bostan
sahibi onları karşılayarak bostanın bir köşesinde oturmalarına izin verdi.
Rîm şöyle dedi:
-Köy insanı ne kadar cömert. Bizi ne kadar da iyi karşıladılar.
Mâzin şöyle dedi:
-Bu sakinlik ne kadar güzel. Bize şehrin gürültüsünü unutturuyor.
Suâd şöyle dedi:
-Doğru gerçekten de burada ağaçların hışırtısından, suların şırıltısından, ineklerin
böğürtüsünden, serçelerin cıvıltısından başka bir şey duyulmuyor.
Mâhir şöyle dedi:
-İnsana dinçlik veren bu hafif esintiden çok memnunum. Kırların güzelliği üzerine
iyi bir kompozisyon yazacağım.
Öğrenciler şöyle dediler:
Hepimiz iyi bir kompozisyon yazacağız, Öğretmen bunu memnuniyetle karşılayıp
yazma konusunda öğrencileri yüreklendirdi.

ÇALIŞA KAZAIR(S.89/2)
Öğrenciler okulun son gününü iple çekiyorlardı. Karnelerin öğrencilere
dağıtılması ve başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesi için her şey hazırlanmıştı.
Okul en güzel süslerle süslendi. Veliler yerlerini alıp çocuklarının sonuçlarını
beklemeye koyuldular. Müdür konuşma yapmak üzere ayağa kalktı. Sınıfını
geçenleri kutladı. Üstün başarı gösterenleri ve onların harcadıkları çabayı övdü.
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Bütün öğrencilerden gelecek yıl arkadaşları gibi üstün başarı göstermeleri için daha
çok çalışıp öğrenmelerini iste çocuklarının sonuçlarını izlemek için oturdular.
Müdüre

ve

öğretmenlere

gelince

ödül

hazırlıklarına

dalmışlardı.

Müdür

konuşmasında başarılı olanları kutladı. Çalışkanlara ve çaba sarf edenlere övgüler
sundu. Bütün öğrencilerden gelecek yıl arkadaşları gibi üstün başarı göstermeleri için
daha çok çalışıp öğrenmelerini istedi. Çünkü başarı toplumun ilerlemesinin ve
gelişmesinin temeliydi.
İsimlerini dinlerken öğrencilerin tümünün yüzünden umut ve endişe okunuyordu.
Her biri, üstün başarı gösterenlere ödül olarak hazırlanmış olan kitaplardan birini
alabilmek için arkadaşları içinde en üstün dereceye sahip olmayı umuyordu.
Tümünün yüzünde umut ve endişe belirtileri vardı. İsimlerini dinliyorlar ve her biri
başarılı olanlara hediye olarak verilecek kitaplardan bir tane almak için arkadaşları
arasında en yüksek dereceyi almayı umuyordu.
Saîd’in karnesini ve Arap bilginleri ile ilgili kitabı aldığı zamanki sevinci ne
kadar da büyüktü. Kendi kendine şöyle dedi:
-Yazın bu kitabı okumak ve bu büyük atalar hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmak için bol bol vakit bulacağım. Bunları yapayım ki onların nasıl başarılı
olduklarını öğreneyim, ve onlar gibi olayım.
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㏒
Ülke Kitaplarındaki Metin Konusu, Metin İletisi Ve Metin Türü Tabloları
LİBYA İLKÖĞRETİM ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI

1- Yeni Öğretim Yılı
2-Çalışkan Öğrenci
3-Güzel Serçe
4-Üç Arkadaş
5-Öğle Yemeği
6-Hayvanlar
7-Bayram
8-Yolda
9-Sevilen Öğrenci
10-Hayvanlara acımak
11-Allah’u Teala’nın gücü

12- Namaz

KOUSU
Okulun ilk günü

İLETİSİ

Okul sevgisi



METİ ADI

METİ TÜRÜ

Estetik
Anlatısal Metin
Çalışkan Öğrenci
Çalışkan öğrencinin özellikleri (Evrensel değerlere Bilgilendirici
ilişkin ileti)
Kelebek ve Serçe
Çalışkanlığın ve dostluğun önemi (Evrensel
Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Üç arkadaşın okuma sevgisi
Kitap okumanın ve kütüphanenin önemi (Evrensel Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Hatice’nin öğle yemeği
Öğle yemeği yemenin önemi ve anneye duyulan
Estetik
saygı (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Hayvanların yavrularına duyduğu Hayvan sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Estetik
sevgi
Anlatısal Metin
Bayram hazırlıkları ve bayram
Bayramın önemi ve verdiği mutluluk (Toplumsal Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Trafik Kuralları
Trafik kurallarına uymanın gerekliliği (Sosyal
Bilgilendirici
yaşama yönelik değerlere ilişkin)
Sevilen öğrencinin özellikleri
Vatan sevgisi ve sevilen çocuğun nitelikleri
Bilgilendirici
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Kediye yapılan eziyet
Hayvanlarda bizim gibi hisseder. Onlara acımak
Estetik
gerekir. (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Allah’u Teala’nın gücü
Dünyada her varlık Allah’u Teala’nın gücü
Bilgilendirici
sayesinde içgüdüsel olarak ürünler verir. Allah’ın
gücü sayesinde. (Toplumsal değerlere ilişkin)
Abdest alma ve namaz
Namaz kılmanın önemi (Toplumsal değerlere
Bilgilendirici
ilişkin)
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13-Mutlu Arkadaşlar
14-Temiz Yemek

Üç arkadaşın mutlu olma
sebepleri
Ali’nin hastalığı ve temizlik

15- Küçük Serçe

Beşir ve kafesteki serçe

16- Üretken Aile

Abdullah’ın amcasının ailesi

17-Arap Mücahit

Ömer Muhtar

18-Misafirperverliğin Güzelliği

Tavşan, Horoz ve Ördeğin
dostluğu

19-İnekleri Eğitim Projesi
20-Yılın Mevsimleri

2. Sınıf çocuklarının inek
yetiştirme çiftliğini ziyaretleri
Dört Mevsimde yaşananlar

21-Akrabalık Bağları

Akrabalık bağları

22-Zirai Çalışmalar

İkinci sınıf öğrencilerinin zirai
çalışmalar yapılan bir çiftliği
ziyareti.

Çocukları mutlu eden şeyler (Bireysel değerlere
ilişkin)
İslam dininin de emrettiği gibi temiz olmanın
sağlıklı olmak için gerekliliği. (Toplumsal
değerlere ilişkin)
Özgürlüğün önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik Anlatısal
Metin
Estetik
Anlatısal Metin

İneklerin insanlar için faydaları
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Mevsimlerin getirdikleri ve nasıl oluştuğu
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Akrabaları ziyaretin ve onlara değer vermenin
önemi (Toplumsal değerlere ilişkin)
Bitkilerin insan hayatındaki önemi. (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici

Estetik
Anlatısal Metin
Köyde, aile içi yardımlaşma ve çalışkanlığın
Estetik
önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Haçlılara ve Siyonistlere karşı Arapların birleşmesi Bilgilendirici
ve Arap savaşçı Ömer Muhtar’ın kahramanlığı
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Dostların birbirleriyle yardımlaşması ve
Estetik
misafirperverliği (Evrensel değerlere ilişkin ileti) Anlatısal Metin

Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
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LİBYA İLKÖĞRETİM ARAPÇA 3. SIIF DERS KİTABI
METİ ADI

KOUSU

1- Dilimiz Arapça

Arapça’nın özellikleri

2-Kudüs

Kudüs şehri

3-Özgürlük

Mustafa ve küçük serçe

4-Temizlik

Temizlik kuralları

5-Sabah Andı

Sabah yapılan şeyler

6-Cesur Genç

Yüzme macerası

7-Okul Kütüphanesinde

Kitap ve Öğrenciler

8-Küçük Fedâi

Filistin’in başına gelenler

9-Ailem

Aile

10-Formu Korumak

Spor ve Akıl

11-Otobüste

Otobüste olanlar

12- Hocayla Gülelim

Nasrettin Hoca Fıkrası

13-Peygamberin doğumu

Peygamberin doğduğu gece
yapılan sevaplar.

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

Anadil (Arapça) Sevgisi (Toplumsal değerlere
Bilgilendirici
ilişkin ileti)
Kudüs’ün Araplar bakımından önemi ve
Bilgilendirici
Siyonistler tarafından gasp edilmesi (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
Özgürlüğün önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti) Estetik
Anlatısal Metin
Temizliğin önemi ve kuralları (Evrensel değerlere Bilgilendirici
ilişkin ileti)
Sabah vakti yapılması gerekli şeyler (Toplumsal
Bilgilendirici
değerlere ilişkin ileti)
Cesaretin güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin ileti) Estetik
Anlatısal Metin
Kitap ve okuma sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin Estetik
ileti)
Anlatısal Metin
Düşmana duyulan nefret (Toplumsal yaşama
Estetik
yönelik değerlere ilişkin)
Anlatısal Metin
Aile Sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin)
Bilgilendirici
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Otobüslerde yaşlılara yer vermenin ve onların
hayır duasını almanın önemi (Toplumsal değerlere
ilişkin)
Hocanın kıvrak zekasının güzelliği (Toplumsal
değerlere ilişkin)
Peygamber ve din sevgisi (Bireysel değerlere
ilişkin)

Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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14-Tertip ve Düzen

Tertip ve Düzen

15-Su

Su

16-Herkese Çiçek

Çocuklar ve çiçekler

17-Çocuğu Annesi Terbiye Eder.

Annenin çocuk için yaptıkları

18-Bayram Geldi

Bayram

19-Tedbir Tedaviden Daha İyidir. Ayşe ve babasının sağlıkla ilgili
konuşması.
20-Hurma Ağacı

Hurma ağacının önemi

21-Sabah Haberleri

Okluda her sabah yapılanlar.

22- icraatlarımızdan

Libya’daki devrimler

23- Güvenilirlik

Güvenilirlik

24-Ulusumuz

Arap ulusu

25-Hatayı itiraf etmek cesurluktur Sınavda olanlar

26-İlkbahar

İlkbahar mevsimi

27-Arkadaşım

Arkadaş

Tertipli ve düzenli olmanın önemi (Evrensel
değerlere ilişkin)
Suyun insan hayatındaki önemi ve doğru
kullanılması (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Çiçek ve doğa sevgisi ve çiçekleri koparmamak
gerektiği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anne sevgisi ve annenin değeri (Evrensel
değerlere ilişkin)
Bayramın önemi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

Bilgilendirici
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Bilgilendirici

Sağlığın ve sağlıklı olmak için gerekli tedbirleri
almanın önemi.
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Hurma ağacının kutsallığı ve önemi (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
Vatan ve okul sevgisi (Libya ideolojisinin resmen
örneği olan bir metin
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Vatan sevgisi ve Libya devrimleri bilgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Güvenilir olmanın güzelliği (Toplumsal değerlere
ilişkin)
Millet sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin

Kopya çekmenin çirkinliği ve bunu itiraf etmeye
cesaretli olmanın güzelliği (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
İlkbahar mevsiminin güzelliği (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Arkadaşın önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin

Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Bilgilendirici
Bilgilendirici

Bilgilendirici
Bilgilendirici
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28-İclâ’ Bayramı

Libya Devrimi

Libya Sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

Bilgilendirici

29-Hayvanat Bahçesinde

Hayvan sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

30-Libdet şehrine yolculuk

Abdullah ve babasının hayvanat
bahçesini ziyareti
Libdet şehri

31-Piknik

Piknikte yapılanlar

Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici

32-Sınıfta, Kütüphanede ve hasta
ziyaretinde

Sınıfta ve kütüphanede ve hasta
ziyaretinde yaşananlar

Kitap, okul ve arkadaş sevgisi (Toplumsal
değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin

Vatan sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin)

184

LÜBA İLKÖĞRETİM ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI
METİ ADI

KOUSU

İLETİSİ

1-Gölgem ve Arkadaşım

Arkadaşlık

2- Renkli Adam

Doğa sevgisi

Arkadaşlığın önemi (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Doğanın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

3-Renkli Adam 2

Doğa sevgisi

Doğanın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

4-Civciv gölgesini nasıl
kaybetti?
5-Üç Başak

Civcivin arkadaşları

6-Üç Başak 2

Üç başak ve doğum günü

7-İncir Reçeli

İncir reçelinin yapılması

8-Unutulmayan öğle yemeği

Öğle yemeği sohbeti

Arkadaşlığın önemi (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Buğdayın topluma yararı (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Buğdayın topluma yararı (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Anneye yardım etmenin önemi (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
(Toplumsal yaşama yönelik değerlere ilişkin)

9-İzcilik Sabahı

Öğrencilerin izcilik sabahı

Vatan ve doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)

10-İşaretler ve Hazine

İşaretler ve hazine oyunu.

11-Çevre Haftası

Çevre haftasında okulda yapılan
etkinlikler.
Hasta olan Râmî’nin
arkadaşlarının yardımseverliği.
Şarkı söylemeyi seven filin
fillerin arasından kovulması.
Horozu kandırmaya çalışan tilki

Ağaç dikmenin önemi, doğa sevgisi (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Çevrenin ve çevre temizliğinin önemi (Evrensel
değerlere ilişkin)
Yardımseverliğin ve İradeli olmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Hayvan sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)

12-Yardımlaşma ve irade
13-Şarkıcı Fil
14-Horoz ve Tilki

Üç başağın başından geçenler

Kurnazların her sözüne inanmamak gerekir.
(Evrensel değerlere ilişkin)

METİ TÜRÜ
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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15- Cesur Tavşan

16-Nîsâ’nın balıkları
17- Okhus’un kahramanlığı
18-Şehrini kurtaran çocuk

Cesur tavşanın ormandaki
yolculuğu

Güzel sözle, cesaretle ve kibarlıkla zorlukların
üstesinden gelinebilir. (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Eskimoların hayatı ve Eskimo kız Cesaretin güzelliği
Nîsâ
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Okhus’un kahramanlığı
Kahramanlığın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Timo’nun kahramanlığı.
Kahramanlığın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

19-Arap Adasından Bir Genç

Çölde hayat

20-Sârî ve Yıldızlar

Teleskopla uzayı seyretme

21-Rüya ve İcat

Çocukların hayalleri

22-Uçakla İlk Yolculuğum

Uçakla yolculuk

23-Dünya Dönen Bir
Gezegendir.

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

Dünya ve Yıldızlar
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(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Bilimin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Rüyalar bir gün gerçekleşir.
(Evrensel değerlere ilişkin)
Uçakla yolculuğun güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Bilimin önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

24-Su Nereden Geliyor?

Ormanda geçirilen gün

Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

25-Şehir Akvaryumu

Şehir akvaryumuna ziyaret

26-Deniz Kıyısında

Öğrenciler deniz kıyısında

27-Kuz Kuzah Balığı

Denizaltında Yaşam

28-Hoca ve Para Kesesi

Nasrettin hoca fıkrası

Hayvan sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Deniz ve doğa sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Deniz yaşamının güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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29-Sindibad’ın Hikayesi

Sindibad’ın başına gelenler.

30-Sanatçı Prens

Prensin Sanat tutkusu

Çalışmanın ve sahip olduklarını korumanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Sanatın insan ruhu için yararı
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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LÜBA İLKÖĞRETİM ARAPÇA 3.SIIF DERS KİTABI
METİ ADI

KOUSU

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

1-Meşe Palamutu

Palamutun başına gelenler

Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

2-Sonbaharın Yaprakları

Sonbahar mevsimi

3-Çevrem

Çevre kulübünün maceraları

Sonbaharın güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Doğanın güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

4-Kağıdın Öyküsü

Kağıt yapımı

5-Küçük Koç

Keçinin başına gelenler

6-Kurtarıcı Nufnuf

Köpeklerin sadakati

7-Adaletin Zili

İyiliksever kral ve adaleti

8-Şarkı Söyleyen Kurbağa

Fakir adama ve şarkı söyleyen
kurbağa
Karganın su içebilmek için
yaptıkları
Üç serçenin yağmurlu günde
yaşadıkları
Yavru tilki ve annesinin
yaşadıkları
Rende’nin matematikteki
problemini çözmesi

Kağıt yapımında ormanların önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Habersiz bir yere gitmemek gerekir
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Hayvan sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Adil davranmanın önemi (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Her zaman kötü durumdan kurtaracak bir çıkar yol
bulunur. (Evrensel değerlere ilişkin)
Düşünerek, sabrederek, yavaş yavaş insan her
istediğine ulaşır. (Evrensel değerlere ilişkin)
Arkadaşlığın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Büyüklerin sözüne uymanın gerekliliği (Evrensel
değerlere ilişkin)
Çalışarak elde edilmeyecek hiçbir şey yoktur.
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

Sena’nın kraliçeye diktiği güzel
elbise

Yetenekler her zaman ödüllendirilir. (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin

9-Karganın Zekası
10-Üç Serçe
11-Tehlikedeki Tilki
12-Rende’nin Sorunu

13-Yetenekli Terzi
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14-Küçük Heykeltıraş
15- Cesur Tavşan

16-Nîsâ’nın balıkları
17- Okhus’un kahramanlığı
18-Şehrini kurtaran çocuk

Kurnazların her sözüne inanmamak gerekir.
(Evrensel değerlere ilişkin)
Cesur tavşanın ormandaki
Güzel sözle, cesaretle ve kibarlıkla zorlukların
yolculuğu
üstesinden gelinebilir. (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Eskimoların hayatı ve Eskimo kız Cesaretin güzelliği
Nîsâ
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Okhus’un kahramanlığı
Kahramanlığın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Timo’nun kahramanlığı.
Kahramanlığın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

19-Arap Adasından Bir Genç

Çölde hayat

20-Sârî ve Yıldızlar

Teleskopla uzayı seyretme

21-Rüya ve İcat

Çocukların hayalleri

22-Uçakla İlk Yolculuğum

Uçakla yolculuk

23-Dünya Dönen Bir
Gezegendir.

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

Dünya ve Yıldızlar
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(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Bilimin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Rüyalar bir gün gerçekleşir.
(Evrensel değerlere ilişkin)
Uçakla yolculuğun güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Bilimin önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

24-Su Nereden Geliyor?

Ormanda geçirilen gün

Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

25-Şehir Akvaryumu

Şehir akvaryumuna ziyaret

26-Deniz Kıyısında

Öğrenciler deniz kıyısında

27-Kuz Kuzah Balığı

Denizaltında Yaşam

Hayvan sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Deniz ve doğa sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Deniz yaşamının güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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28-Hoca ve Para Kesesi

Nasrettin hoca fıkrası

(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

29-Sindibad’ın Hikayesi

Sindibad’ın başına gelenler.

30-Sanatçı Prens

Prensin Sanat tutkusu

Çalışmanın ve sahip olduklarını korumanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Sanatın insan ruhu için yararı
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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SURİYE İLKÖĞRETİM ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI (Birinci Yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1- Ey Okulum

Okula Dönüş

2-Avluda
3-Evde

2.sınıf öğrencileri ve
öğretmenleri
Aileyle beraber evde yaşananlar

4-Ailem

Aile

5-Said’in Hastalığı

Said’in ayağını kırması

6-Arap Bayrağı

Ayşe’nin bayrak sevgisi

7-Islahat Hareketi

Suriye deki yenilenme hareketi

8-Hazine

Babanın vasiyeti

9-Odanın Havasını Yenileme
10-Doğum Günü

Sınıfa temiz hava girmesi için
yapılanlar
Doğum Günü Kutlaması

11-Ala’nın Rüyaları

Okuldaki resim dersi

12-Hobiler

Öğrencilerin hobileri

13- Tatil Günü

Tatil günü bir ailenin yaptıkları

16-Fırat Barajı

Öğrencilerin Fırat barajını
ziyaretleri

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

Okul sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin
Sınıf ve ders sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin
Estetik
ileti)
Anlatısal Metin
Aile sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Estetik
Anlatısal Metin
Mutlu ailenin özellikleri (Evrensel değerlere ilişkin Bilgilendirici
ileti)
Hasta ziyaretinin önemi (Evrensel değerlere ilişkin Estetik
ileti)
Anlatısal Metin
Arapların tek bayrak altında birleşmesi (Toplumsal Bilgilendirici
değerlere ilişkin ileti)
Hafız Esad’ın Suriye deki ıslahatlardaki önemi ve Bilgilendirici
vatan sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Çalışmak en güzel hazinedir. (Evrensel değerlere Estetik
ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Temiz havanın önemi (Evrensel değerlere ilişkin
Estetik
ileti)
Anlatısal Metin
Aile sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Estetik
Anlatısal Metin
Vatan sevgisi ve ulusların özgür yaşamaları
Estetik
gerektiği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Özel zevklerin önemi (Toplumsal değerlere ilişkin) Estetik
Anlatısal Metin
Akraba sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti) Estetik
Anlatısal Metin
Barajların insan hayatındaki önemi (Evrensel
Bilgilendirici
değerlere ilişkin)
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17-Temizlik İşçileri

Temizlik işçileri ve öğrenciler

Temizlik için yapılması gerekenler (Sosyal yaşama Estetik
yönelik değerlere ilişkin)
Anlatısal Metin

18-Ben kimim bildiniz mi?

Derste öğrencilere sorulan
soruyla tanıtılan meslek
Şehir hayatının kötü yönleri

Demircilerin önemi ve bu mesleğin yararları
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Köy hayatının güzelliği (Evrensel değerlere
ilişkin)
Başkent Şam’ın güzelliği (Toplumsal değerlere
ilişkin)
Vatan sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)

19-Şehirlerdeki Kalabalık
21- Şam
21- Yurt

Şam şehri belgeseli

22-Takvim

Baba emâl yurt hakkındaki
sohbeti
Yeni Yıl Takvimi

23-Spor Hayattır

Futbol Karşılaşması

Takvim konusuyla günler ve ayların öğretilmesi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Sporun Yararı (Evrensel değerler ilişkin)

Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Bilgilendirici
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SURİYE İLKÖĞRETİM ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI (İkinci Yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1- Bilgisayar

Halid’in ablasının aldığı
bilgisayar

2-Lazkiye Limanı

Öğrencilerin Lazkiye limanını
ziyareti
Dini bir kıssa

İLETİSİ
Bilgisayarın yararları (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)

METİ TÜRÜ
Estetik
Anlatısal Metin

Lazkiye limanının Suriye için önemi (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
Çalışmanın yararı (Toplumsal değerlere ilişkin
ileti)
Selahaddin Eyyûbi’nin
Kahramanlık ve böyle kahraman askerlerin
kahramanlığı
yetişerek Kudüs’ün ikinci kez özgürlüğüne
kavuşması (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Marangoz ve öğrenciler
Marangoz vatana hizmet eden başarılı bir işçidir.
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Çocukların temizlik alışkanlıkları Temizliğin insan sağlığı için önemi (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
İki kardeşin elektrikle ilgili
Elektriğin faydası ve çocuklar için tehlikeli olması
konuşması
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin

Bilgilendirici

11-Baharda Piknik

(Sınıfta 8 Mayıs devrimi
kutlamaları hazırlığı
Sınıfta öğretmenler gününde
yapılanlar
Öğrencilerin gelecekte olmak
istediği meslekler.
Tatil günü yapılan piknik

12-Anneler Günü

Anneler Günü yapılanlar

3-Çalışmanın Tadı
4-Hotin Kahramanı

5-Marangoz
6-Amir ve Riyme’nin Temizliği
7-Elektrik

8-Devrim Bayramı
9-Öğretmenler Günü
10-Ne Olmak İstiyorum?

Devrimin Suriye’ye getirdiği yenilikler (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
Öğretmenlerin değeri ve çocukları yetiştirmedeki
önemleri. (Evrensel değerlere ilişkin)
Her mesleğin vatan için büyük bir önemi vardır.
(Toplumsal değerlere ilişkin i)
Piknikte uyulması gereken kurallar ve aile sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Annelerin ve anneler gününün güzelliği
(Toplumsal değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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13-Bahar

Bahar’ın Gelişi

Baharın Güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

14-Bu benim şehrim (Mektup)

Şam şehri hakkında yazılan
mektup

Şam şehrinin güzelliği ve tarihi zenginliği
(Toplumsal değerlere ilişkin)

15-Çocuk Hakları

Ailelerin çocuklara tanıdığı
haklar

16-Dört Mevsim

Dört Mevsim Piyesi

17- Beyaz Altın

Pamuk Tarımı

Çocuklarla ilgilenmenin ve onlara seçenek hakkın
tanımanın onun gelişimine etkisi (Evrensel
değerlere ilişkin)
Mevsimlerin Getirdikleri ve hepsinin ayrı bir
güzelliğinin olması (Evrensel değerlere ilişkin)
Pamuğun Suriye’deki önemi (Toplumsal değerlere
ilişkin)

18-Vatan Hizmeti

Öğretmenin vatan hizmeti
hakkında sorduğu soruya
öğrencilerin verdiği yanıtlar
Yardımlaşarak güzel bir bahçe
yapılması

19-Yardımlaşma

20-Trafik Bayramı

Trafik Bayramı yapılanlar

21-Halid ve Ama Adam

Halid’in âma adama yardımı

Her meslek ve her birey ne yaparsa yapsın
vatanına hizmet eder.
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Yardımlaşmanın ve boş zamanları güzel şeyler
yaparak değerlendirmenin güzelliği (Evrensel
değerlere ilişkin)
Trafikte yayalara yardım etmenin önemi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Yardımseverliğin güzelliği (Evrensel değerlere
ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici

Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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SURİYE İLKÖĞRETİM ARAPÇA 3. SIIF DERS KİTABI (Birinci Yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1-Sana Döndük Ey Okulum

Yaz tatilinin ardından okula
dönüş

2-Revirde

Hamid’in okulda hasta olması

3-Sabah Sporu
4-Savaşçıdan Babasına
5-Tavuğun Cesareti
6-Giyim Fabrikasına Ziyaret
7-Köye Bir Gezi
8-Çalışkan Arı
9-Şehitlerin Anası
10-Leyla ve Annesi
11-Kütüphane Ziyareti

13-Duvar Gazetesi
14-Fedakarlık

İLETİSİ
Tatili güzel değerlendirme ve okul sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

METİ TÜRÜ
Estetik
Anlatısal metin

Sağlıklı olmanın önemi (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Okulda spor dersi
Spor yapmanın sağlığa yararı (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Asker mektubu
Vatan sevgisi ve vatan için canın bile feda
edilebileceği (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Anne tavuğun civcivlerini
Cesaretle yapılamayacak şey yoktur. (Evrensel
koruması
değerlere ilişkin ileti)
Öğrencilerin giysi fabrikasına
Çalışmanın ve bir şeyler üretmenin önemi
Ziyareti
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Öğrencilerin köye pikniğe gitmesi Köy hayatının güzelliği
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Arı ve Reşid
Arıların bal yapmaktaki çalışkanlıkları (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Şehitlerin Anası Hansâ
Vatan için ölmenin fazileti
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Leyla’nın annesinin hasta olması Hasta olan kişilerden hastalık bulaşmamasının
yolları (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Öğrencilerin kütüphaneyi ziyareti Kitap okumanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Bilgilendirici

Öğrencilerin duvar gazetesi
çıkarma çalışmaları
Kaynaktan çıkan suyun başına
gelenler

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

Bilgiyi paylaşmanın ve okumanın önemi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal
Estetik
Anlatısal metin

195

15-Toprak Sevgisi
16-Telefon
17-Cevlu

emâl

Çiftçi ile toprağını almak isteyen
zengin adam
Telefonun yararı
Cevlu

emâl’in kahramanlığı

Toprağın değeri
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Telefonun yararı ve gereksiz yere meşgul etmemek
gerektiği (Evrensel değerlere ilişkin)
Vatanı korumanın önemi ve bir kahraman olmanın
değeri. (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

Acele etmemenin gereği
(Evrensel değerlere ilişkin)
Ağaç sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Bilgilendirici

18-İlk Ders

Serçenin uçma dersi

19-Ammârın Ağacı

Ammârın bahçeye diktiği ağaç

20-Hz. Ömer’in Adâleti

Hz. Ömer ve Mısırlı adam

Adil olmanın önemi (Evrensel değerlere ilişkin)

21-Ülkemden Bir Şehir

Deyruz-Zevr şehri

Vatan sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)
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SURİYE İLKÖĞRETİM ARAPÇA 3. SIIF DERS KİTABI (İkinci Yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

1-Dişçiye ziyaret

Fâris’in dişçi ile randevusu

Diş sağlığının önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin

2- Neda’nın Dergileri

Neda’nın dergi okuma merakı

Okuma sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin

3-Şeref Çalışmakla Olur.

Sâmir’in doğa yolculuğu

4-İbnu Sînâ

Ünlü âlim İbnu Sînâ

5-Güvercin ve Karınca

Güvercin ve karınca masalı

6-Özel Mektup

Babaya yazılan mektup

Çalışmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Ünlü alimleri tanımamız gerekir. (Toplumsal
değerlere ilişkin ileti)
Yapılan iyiliklerin karşılığı elbet alınır.
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Başarılı ve çalışkan olmanın önemi ve baba sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

7-Vefakarlık

Köpek ve sahibinin yaşadıkları.

8-Ebî el-Fedâ’ Şehri

Usâme’nin kardeşine mektubu

Hayvanların vefakarlığı
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Vatan sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

9-Herkesin Resmi

Sınıfın hep beraber tahtaya resim
yapması.
Okuldaki tiyatro gösterilen
kahramanlar.

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal

10-Hasan b.el-Heysem

11-Anneler Günü Hediyesi

Anneler Günü

12-Bir arada Olan Arap Ulusu

Öğretmenin öğrencilere birlikten
kuvvet doğar sözünü ispatlaması

Resim yapmanın güzelliği
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Tarihi kahramanları tanıyarak onları sevmenin,
onlar gibi başarılı olmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anne sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Arap uluslarının bir olarak çok güçlü olması ve her
türlü zorluğu beraber aşmaları.
(toplumsal değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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13-Meslek Okulu

14-Arkadaş Ziyareti
15-Elimle Yaptım

16-Müzik Yarışması
17-Kudüs Şehri

Meslek Okulunda Öğrenilenler

Bir meslek sahibi olmanın önemi ve meslek
okullarının buna faydası
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Ahmet’in arkadaşı Ekrem’i evine Arkadaşlığın önemi
davet etmesi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Öğrencilerin renkli kağıtları
El becerilerini geliştirmenin önemi
katlayarak yaptıkları süsler ve
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
şekiller.
Müzik dersinde yapılanlar
Müziğin insan ruhu için önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Sâmir’in Kudüs sevgisi
Kudüs her zaman bir Arap şehri olarak kalacaktır.
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)

18-Buğday Hasadı

Çiftçilerin hasat günü

19-Hz.Ali’nin Cesareti

Hz. Ali’nin genç yaşına rağmen
savaştaki cesareti.

20-Yol Adabı

Yolda yapılması gerekenler.

21-Çabalayan Alır.

Öğrencilerin çalışma azmi

Yardımlaşarak ve modern tarım aletleri kullanarak
çalışmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Hz. Ali ve Hz. Peygambere savaşlardaki
cesaretlerinden dolayı duyulan minnet ve sevgi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Yediğimiz şeylerin kabuğunu yollara atmamak.
(Evrensel değerlere ilişkin)
Çalışmanın güzelliği (Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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ÜRDÜ İLKOKUL ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI (Birinci yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1- Yaz Mevsiminde

Yaz tatilinde yapılanlar

2- Yaz Tatilinde Biriktirdim

Kırtasiyede yaşananlar

3-Temiz Öğrenci (Kız)

6-Uçurtma

Derste temizlikle ilgili
konuşulanlar
Güneşte oynayan Velid’in
hastalığı
Tatlıyı açıkta satan satıcı ve
öğrenciler
Uçurtma yapma

7-Seni Seviyorum Ülkem

Resim dersinde yapılanlar

8-Akabe Ziyareti

Ürdün’de bulunan Akabe kenti

9-İncir Ağacı

Sami’nin çiftlik ziyareti

10-Zeytin Toplama

Zeytin Toplama

11- Uyku

Hayvanların uyuyuş şekilleri

12-İlaç Kullanma

Ziyâd’ın hastalığı

13-Ebû Ubeyde

Ebu Ubeyde

4-Güneş Altında Oyun
5-Tatlı Satıcısı

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

Tatili güzel bir şekilde değerlendirmenin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Para biriktirmenin önemi (Evrensel değerlere
ilişkin ileti)
Temizliğin önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Güneşte oynamanın hastalığa yol açması (Evrensel Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Temiz yerlerden yemenin önemi (Evrensel
Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Bilgi ile her şeyin yapılabilmesi (Evrensel
Estetik
değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Vatan sevgisi (Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Estetik
Anlatısal Metin
Akabe kentinin güzelliği (Toplumsal yaşama
Estetik
yönelik değerlere ilişkin)
Anlatısal Metin
Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)
Estetik
Anlatısal Metin
Doğa sevgisi ve bitkilere zarar verilmemesi
Estetik
gerektiği (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Anlatısal Metin
Uyumanın hayvanlar ve insanlar için yararı
Estetik
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Anlatısal Metin
İlacın sağlığa yararı ve doğru kullanmanın önemi Estetik
(Evrensel değerlere ilişkin)
Anlatısal Metin
Ebu Ubeyde’nin kahramanlığı (Toplumsal
Bilgilendirici
değerlere ilişkin)
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14-Allah Korkusu

15-Deve ve Kedi

Süte su karıştıran hilebaz sütçü ve Her yaptığımız şeyi kimse görmese bile Allah
dürüst ortağı
görür. Yaptığımız işte dürüst olmalıyız.
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Deve ile Kedi fıkrası
Yerine getirilemeyecek sözleri vermenin zararı
(Toplumsal değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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ÜRDÜ İLKOKUL ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI (İkinci yarıyıl
METİ ADI

KOUSU

1- Ağaç Dikme Günü

Öğrencilerin ağaç dikmeleri

2-Televizyon Seyretme

Televizyon

3-Yardımlaşma

Sınıfta Yardımlaşma

4-Kütüphanem

Kitap okumak

5-Dürüstlük

Malik ve bulduğu cüzdan

6-Savaş kahramanlarından

Savaşan askerler

7-Meyve Suyu Fabrikası

Meyve suyu fabrikası ziyareti

8- Yemek Pişirme

Mey ve Annesinin mutfakta
yaptıkları

9-Hayvanların Vefakarlığı

Vâlid’in attan düşmesi

10-Çalışkan Karınca

Yemeğini toplayan karınca

11-O Nedir Biliyor musun?

Hayvanların tanıtılması

12-Su Ulaştı

Bahçe Sulama

İLETİSİ
Ormanların yararı ve ormanları korumanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Uzun süre televizyon izlemenin zararı (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Arkadaşlarla yardımlaşmanın önemi (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Okumanın yararı ve kitap sevgisi (Evrensel
değerlere ilişkin ileti)
Dürüstlüğün önemi (Evrensel değerlere ilişkin
ileti)
Vatan uğruna savaşmanın ve ölmenin güzelliği
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Çalışan insanların temizliğinin, dikkatli
çalışmalarının ve yardımlaşmalarının önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Mutfakta anneye yardım etmenin ve yemeği
pişirmenin önemi (Toplumsal yaşama yönelik
değerlere ilişkin)
Hayvan sevgisi ve onların vefakarlığı (Evrensel
değerlere ilişkin)
Karıncanın istediğimize ulaşmada ve çalışkanlıkta
bize örnek olması (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Hayvanlar ve insanlar için yararı (Evrensel
değerlere ilişkin)
Suyun yararı ve suyu Ürdün’de az olduğu için israf
etmemenin önemi (Toplumsal değerlere ilişkin)

METİ TÜRÜ
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
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13-İtfaiyeciler

Orman Yangını

14- Örnek Öğrenci

Örnek Öğrenci Mâcid

15-Özgürlük

Bülbül ve özgür kuş

İtfaiyecilerin yangınları söndürmekteki
kahramanlığı ve insanların yangına sebep
olmaması (Evrensel değerlere ilişkin)
Örnek bir öğrenci olmak gerektiği (Evrensel
değerlere ilişkin)
Özgür olmanın güzelliği ve yararı (Toplumsal
değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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ÜRDÜ İLKOKUL ARAPÇA 3. SIIF DERS KİTABI (Birinci yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1- Yeni Öğrenci

Okula yeni gelen öğrenci

2-Buzdolabı

Buzdolabı

3-Genelin Görüşü

Ürdün’ün tarihi eserlerini ziyaret

4-Okul dinletisi

Okulda sunulan dinleti

5-Huseyn et-Tıbbiyye şehri

Huseyn et-Tıbbiyye şehrine
ziyaret

6-Hoşgörülülük
7-İyi muamele

Hz. Muhammed’in başına
gelenler.
Sârî’nin arkadaşını ziyareti

8-Dil

Dilimiz

9-Eskimo

Eskimoların hayatı

10-Küçük icat

İLETİSİ

METİ TÜRÜ

Arkadaşlığın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Buzdolabının yararı
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Vatan ve tarih sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Bir arada olmanın ve olumlu mesaj vermenin
önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Sağlığın ve Tıbbiyye şehrinin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)

Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Bilgilendirici

Çocuk ve dedesi

Din sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Arkadaşlık ve toplumda uyulması gereken kurallar
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Vücudumuzun organları içinde dilin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Okuyarak değişik kültürleri tanımanın önemi.
(Evrensel değerlere ilişkin)
İcatların önemi (Evrensel değerlere ilişkin ileti)

11-Çalışmak hazinedir

Çocukların yol işçisiyle sohbeti.

Çalışmak hazinedir. (Toplumsal değerlere ilişkin)

12-Şakir tohum ekiyor

Şakir ve bahçesi

Doğa sevgisi (Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
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ÜRDÜ İLKOKUL ARAPÇA 2. SIIF DERS KİTABI (İkinci yarıyıl)
METİ ADI

KOUSU

1-Kahramanlık ve Fedakarlık

Faris’in kahramanlığı

2-Vatanını tanı

Kerek şehri

3-Yardımlaşma

Yaşlı adam ve üç oğlu

4-Cezâir’den bir arkadaş

Ahmet ve Cezâir’li arkadaşı

5-Uzayın Fethi

Uzay

6-Aslan ve Fare

Aslan ve fare hikayesi

7-Maiyn kaplıcaları

Maiyn kaplıcalarına ziyaret

8-Dişleri korumak

Diş doktoruna ziyaret

9-Ayı ve Tuzak

İnsanın ayıya yardım etmesi

10-Kirlilik

Hava kirliliği

11-Garip şeyler

Kısa hikayeler

12-Yüzme

Yapılan yüzme havuzu

İLETİSİ
Vatan (Ürdün) sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Ürdün sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Birlikten kuvvet doğar
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Farklı ülkelerden arkadaş edinmenin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Uzayın ve bilimin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
İyiliğin karşılığını alması
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Kaplıcaların insan sağlığı için önemi
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Diş sağlığını korumanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Sözünde durmayanların sonu
(Evrensel değerlere ilişkin)
Şehirde kirlilik tehlikesine karşı alınması gereken
önlemler. (Evrensel değerlere ilişkin ileti)
Toplumsal hikayelerden alınacak ders
(Toplumsal değerlere ilişkin ileti)
Yüzme bilerek yüzmenin önemi (Evrensel
değerlere ilişkin)

METİ TÜRÜ
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin
Estetik
Anlatısal metin

204

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 2.SIIF DERS KİTABI
METİ ADI
1-Okulun Açıldığı Gün
2-Tombiş ile Minnoş
3-Eşek Nereye Gidiyor?
4-Atatürk’ün Bize
Kazandırdıkları
5-Okul Yıllarım
6-Horoz ile Tilki
7-Hande Hasta Oldu.
8-Üç Arkadaş
9-Ye Kürküm Ye
10-Mektup
11-Güvercin ile Karınca

KOUSU
ilk, okul günü

İLETİSİ

Okul sevgisi ve okulda temiz olmanın öneminin
vurgulanması (Evrensel değerlere ilişkin bir ileti)
Tombiş ile Minnoş’un yeni evleri Kararlı olmanın ve elbirliğiyle çalışmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Karakaçan’ın sahibiyle yolculuğu özgür olmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Cumhuriyetle olan değişiklikler
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetle gelen özgürlük
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Atatürk’ün okul yılları
Okul sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Kurnaz Tilki ile Akıllı Horozun
Akıllı davranmanın faydası
başına gelenler
(Evrensel değerlere ilişkin)
Handenin hastalığı
Sağlıklı olmanın önemi (Hastalıktan korunma
yolları) (Evrensel değerlere ilişkin)
Trafik Kuralları
Trafik kurallarına uymanın gerekliliği
(Sosyal yaşama yönelik değerlere ilişkin)
Nasrettin Hoca Fıkrası
Görünüşle ağırlanmanın eleştirisi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Köyde Hayat
Köy hayatının doğallığı ve güzelliği
(Toplumsal-Evrensel değerlere ilişkin)
Güvercin ile Karıncanın masalı
Yardımsever ve iyi kalpli olanların bunu karşılığını
alması (Bakış açısına ilişkin dememin sebebi
bazen almayabilirde karşılığını)

METİ TÜRÜ
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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12- Güzel Bir Duyuru
13- Bizim Mahalle
14-Viran Köy
15- Bizim Bayramımız
16- Atatürk ile Çocuk
17-Kocamış Elma Ağacı
18-İşe Yaramayan Güzellik

Ormanların korunması

Atık kağıtları toplamanın ormanların korunmasına
sağladığı yarar (Evrensel değerlere ilişkin)
Mahallede yaşayanların yaptıkları Gürültünün zararları ve insanların bu konudaki
gürültü
bilinçsizliği (Toplumsal-Evrensel değerlere ilişkin)
Şirin köyün viran köy olması
Ormanları korumamanın zararları
(Evrensel değerlere ilişkin)
23 Nisan
23 Nisan Bayramının nasıl çocukların bayramı
olduğu (Toplumsal değerlere ilişkin)
Çocukların Atatürk’ü
Her çocukta bir Atatürk ruhu vardır.
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Elma ağacının hikayesi
Doğadaki yardımlaşma
(Evrensel değerlere ilişkin)
Geyiğin başına gelenler
Beğenilmeyen yönler bile aslında çok yararlıdır.
(Evrensel değerlere ilişkin)

Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin

19-Dört Mevsim Masalı

Mevsimlerin oluşumu

Mevsimlerin oluşumuna çocuk gözüyle bir bakış.
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin

20-Cansu’nun Yeni Arkadaşları

Saklambaç oyunu

Oyunda kurallara uymanın gerekliliği
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
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İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 3. SIIF DERS KİTABI
METİ ADI

KOUSU

İLETİSİ

1-Yapacağımı Bilirim

Nasrettin Hoca Fıkrası

(Toplumsal değerlere ilişkin bir ileti)

2-İki Arkadaş ile Ayı

Ayının iki arkadaşı korkutması

3-Kara Kedi

Çocuklar ve kara kedi

4-Sözcükler Arasında

Özgür ve sözcük öğrenimi

5-Yurttaşlık Görevlerimiz

Atatürk’ün kazandırdıkları

6-Demir Kemiren Fare ile Çocuk
Kaldıran Baykuş
7-Cumhuriyetin İlanı

La Fonten Masalı

Tehlike anında dostun anlaşılması
(Evrensel değerlere ilişkin)
Hayvan sevgisi, yalanın ve hilenin er geç ortaya
çıkması (Evrensel değerlere ilişkin)
Sözcüklerin doğru söylenmesinin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Yurttaş olarak sorumlulukları yerine getirmenin
önemi (Toplumsal değerlere ilişkin)
Dürüstlüğün ve insanları aldatmamanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Cumhuriyetin önemi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Atatürk’ün ulusun geleceği açısından yeni Türk
nesline duyduğu güven
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Dil ne söylüyorsa insan ona göre davranmalı
(Evrensel değerlere ilişkin)
Özgürlüğün önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
(Demokrasinin adaletli davranmak ve karşılıklı
konuşma, uzlaşma üzerine kurulu olması
Atatürk’ü tanımak
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Öğretmen sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)

8-Atatürk’ten anılar

Atatürk ve Cumhuriyetin ilan
edilmesi
Atatürk ve Çocuk

9-Tilki ile Oduncu

Tilki ile oduncu masalı

10-Bülbül ile Bağcı

Bülbül ile Bağcı Masalı

11-Yaşasın Demokrasi

Evde Demokrasi

12- Atatürk’ün Hayatı

Atatürk

13- Hasta Öğretmen

Hasta Öğretmen ve Öğrenci

METİ TÜRÜ
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
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14- İş Kavukla Cübbedeyse

Nasrettin hoca fıkrası

15- Harman

Atatürk savaş köyünde

16- Sis

Sis ve Akşamsefası

17- Ağaçtaki kedi

Kedinin ağaca çıkması

18-Köy yolunun öyküsü

Köy yolu ihtiyar çınar

19-Çiftçi ile çocukları

İhtiyar çiftçinin öğüdü

20-Yediğimiz Ekmek

Ekmeğin öyküsü

21-Geveze Kaplumbağa

Kaplumbağa ve Ördekler

22-Kardan Adam

Kardan adam ve çocuklar

23-Karagöz ile Hacivat

Karagöz oyunu

24-Telefon Konuşması

Oğuzhan ve Serdarın telefon
konuşması
Köy faresinin şehirde başına
gelenler
Ağaçsız köyün başına gelenler

25-Şehir Faresi ile Köy Faresi
26-Orman Tükenirse
27-Hayvanların Zekası
28-Poyraz ile Güneş

Dış görünüşe aldanmamak gerektiği
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Vatan Sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Doğa Sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Hayvan Sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Gelişmenin önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Çalışmak hazinedir.
(Evrensel değerlere ilişkin)
Ekmek deyip geçmek nasıl yapıldığını bilmek
gerekir. (Evrensel değerlere ilişkin)
Verilen öğüdü tutmanın önemi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Doğa sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)
Sözü yanlış anlamanın komikliği
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Arkadaş sevgisi ve telefon kullanımı kuralları

Köyde her şey bol olmasa da yaşamın güzelliği ve
sakinliği. (Evrensel değerlere ilişkin)
Ağaç ve orman sevgisi ve ormanların yararları
(Evrensel değerlere ilişkin)
Hayvanların yaşamından bir kesit Hayvan sevgisi ve onlarda insanı şaşırtan bir zeka
bulunması (Evrensel değerlere ilişkin)
Poyraz ile Güneşin iddiası
Güneşin gücü (Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
Estetik
Anlatısal Metin
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29-Bambul

Çocuklar ve Bambul böceği

30-Atatürk’ün karşılaştığı
güçlükler
31-Ağaçlarla konuşan adam

Atatürk’ün vatan için yaptıkları
Yaşlı adam ve doğa sevgisi

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi
başkalarına yapmamak (Evrensel değerlere ilişkin)
Atatürk sevgisi
(Toplumsal değerlere ilişkin)
Yaşam ve doğa sevgisi
(Evrensel değerlere ilişkin)

Estetik
Anlatısal Metin
Bilgilendirici
Estetik
Anlatısal Metin
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