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ÖNSÖZ 

 Yabancı dil öğretimi alanında uzun yıllar hem öğretmen hem de 

arştırmacı olarak çalışmam sonucunda yaptığım gözlemlerden biri, bu alandaki 

en büyük sorunlardan birinin sözcük öğretimi ve sözcük öğretiminde kullanılan 

kitap ve diğer kaynakların yetersizliği olmuştur. Bu gözlemlerim bir öğretmen 

olarak sınıf içinde doğrudan yaptığım gözlemlere, öğrencilerimden gelen geri 

bildirimlere ve son yıllarda üzerinde çalıştığım alan olan sinirdilbilim alanında 

kendimi geliştirdikçe edindiğim bilgilere dayanmaktadır.  

 

 Disiplinler arası çalışmaların altın çağını yaşadığı günümüzde, bir 

eğitimcinin yalnızca kendi çalıştığı alanda sıkışıp kalması, başka bilim 

dallarında büyük bir hızla değişen ve yenilenen bilgileri kendi alanına 

taşımaması hatadır. Bu çalışma, benim bu düşünceyle yola çıkarak, hem 

sinirdilbilim alanında edindiğim bilgileri, hem de bilgisayar temelli öğretim 

yöntemlerini yabancı dil öğrenimi bağlamında ele alarak yukarıda belirttiğim 

soruna bir çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 Bu amaç doğrultusunda, hocalarımın desteği ve bireysel çabamla ortaya 

çıkan bu sözcük öğrenme modelinin yabancı dilde sözcük öğrenmek isteyen 

öğrencilere faydalı olması, ülkemdeki bilimsel araştırmalara katkısının olması ya 

da kaynaklık etmesi, uluslar arası platformlarda Türkiye’de yapılmış bir çalışma 

olarak kabul görmesi benim en büyük hedefim ve gurur kaynağım olacaktır.  

 

       Yasemin Yelbay Yılmaz 

Şubat, 2011 
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1. GİRİŞ 

 
Bu tez deneysel bir çalışmaya dayanmakta olup yabancı dil öğretimi 

alanına katkı sunmak amacıyla bir model geliştirilmesi üzerine kurulmuştur.  

 

1. 1. Tezin Adı 
Yabancı dilde bilgisayar yazılımı ile sözcük öğrenimi – Bir model denemesi. 

 
1. 2. Sorun 

Yabancı dilde sözcük öğretimi konusunda bütün dünyada, önemli 

çalışmalar yapılmakla birlikte üç önemli sorunun henüz tam anlamıyla 

çözülemediği görülmektedir. Bunlar, sözcüklerin örtük biçimde öğretilmesi, 

kalıcılığa yönelik etkinliklerin verimli biçimde yapılamaması ve sözcük 

öğrenmenin aslında bireysel bir olgu olduğunun fark edilmemiş olmasıdır. 

 

Örtük sözcük öğrenimi1, Krashen’ın, anlaşılır girdi olduğu sürece 

sözcüklerin ‘edinilebileceği’ görüşünün bir uzantısı olarak uygulanmaktadır 

(Krashen, 1989).   Sözcük öğrenimi, yabancı dil öğrenme sürecinde vurgulanan 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin bir alt ulamı olarak ele 

alınmıştır. Buna göre, sözcük bilgisi, öğrenciler bu dört beceriyi kazanırken 

kendiliğinden kazanılabilecek bir bilgidir (Krashen 1987). Bir öğrencinin söz 

varlığını zenginleştirmenin iki temel yolu vardır. Bunlardan birincisi, ‘açık 

öğrenme’ yani bir sözcüğü ‘öğrenmek’ ve sınıf ortamında buna yönelik 

alıştırmalar yapmaktır. İkinci yol ise, ‘edinme’ (örtük biçimde öğrenme) yani, 

öğrencinin sözcükleri okuma ve dinleme parçalarından tesadüfi ve dolaylı olarak 
                                                
1 Incidental vocabulary learning teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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‘kazanması/edinmesi’ olarak tanımlanır (Laufer, 1988). İletişimci yaklaşım, 

edinmenmin daha doğru olduğunu savunmakta ve yabancı dilde sözcük 

öğretiminde öğretmenler, derslerini öğrencilere bu öğrenme fırsatını 

yakalayabilecekleri biçimde planlamaya çalışmaktadırlar. Açık sözcük öğretimi 

yapılmadan öğrencinin bir sözcüğü öğrenip öğrenmediğini bilmek zordur. Örtük 

sözcük öğrenimi ile ilgili diğer sorunlar ise, anlamı bağlamdan çıkarmanın uzun 

bir süreç olduğu durumların gözlenmesi, sözcüğün biçimi, zorluğu ve bağlamı 

gibi değişkenlerin çokluğu ve okuma süresinin uzamasıdır (Huckin ve Coady, 

1999). Edinim yoluyla da sözcüklerin kazanıldığı kuşkusuzdur ancak bu şekilde 

gerşekleşen bir öğrenmede öğrencilerin sözcüklerin anlamlarını doğru biçimde 

çıkarıp çıkaramadıklarının anlaşılması kesin olarak bilinemeyeceğinden bu 

durum, öğrencinin bir sözcüğü metin içinden doğru anlamıyla çıkaramaması, ya 

da yanlış öğrenme sonucu sözcüğün yanlış anlamının fosilleşmesi gibi riskler 

oluşmaktadır. Yukarıdaki sorunlar göz önünde bulundurulduğunda sözcük 

öğretiminin, daha önceki yaklaşımlarda olduğu gibi sadece edinim süreci ya da 

başka bir becerinin alt ulamı olarak ele alınması bazı sorunlara yol açmaktadır 

denebilir.  

 

Yabancı dilde sözcük öğrenimine ilişkin bir başka sorun ise kalıcılık 

sorunudur. Yukarıda sözü edilen yaklaşımın da bir sonucu olarak, gerek 

derslerde gerekse kitaplarda, sözcük öğrenimine ilişkin yeterince destek 

alamayan yabancı dil öğrencileri, karşılaştıkları sözcükleri anımsayabilmek için 

ezberlemek ve sözcük listeleri çıkarmak gibi yollara baş vurmaktadırlar.  Ancak 

daha sonra da değinileceği gibi kalıcılık her hangi bir bilginin belleğe 

kodlanması ile gerçekleşebilir ve bir sözcüğü ezberleyerek ya da sözcük listeleri 
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çıkararak kalıcılığın sağlanması zordur. Bunun nedeni öğrencilerin sıklıkla baş 

vurdukları bu yollarda kalıcılığın sağlanması için gerekli olan bellek süreçlerinin 

yeterince verimli işlememesidir. Bugün artık birbirinden farklı, ama bütünleşmiş 

bellek türleri olduğunu ve en üst düzeyde bir öğrenme ve anımsama için 

belleğin farklı öğelerinin aynı anda kullanılması gerektiğini biliyoruz (Sylwester 

1995: 92–98). O halde, kalıcı bir sözcük öğrenimi için bu bellek sistemlerinin 

hepsinin kullanılması gerekliliği ortadadır. Bu çalışma, yukarıda sözü edilen bu 

sorunlara çözüm getirmek ve yabancı dil öğrencilerinin sözcük öğrenme 

süreçlerini anlamlı ve olumlu yönde etkilemek üzere tasarlanmıştır.  

 

     Yabancı dil öğretiminde sözcük öğrenme alanında gözlemlenen bir diğer 

sorun ise bireysel ve kişiye özel bir bilgi olan sözcük bilgisinin, öğrencilerin 

bireysel gereksinimlerine yönelik öğretilememesidir. Bir dil sınavına çalışmakta 

olan bir öğrencinin gereksinim duyduğu sözcük bilgisi ile bir tıp doktorunun 

gereksinim duyacağı sözcük bilgisi birbirinden farklıdır. Aynı durum, akademik 

düzeyde çalışma yapan bir kişi ile seyahat amaçlı yabancı dil öğrenen kişi için 

de geçerlidir. Her birey, özel bir söz dağarcığına gereksinim duyar. Geleneksel 

sınıflardaki yabancı dil öğretimi ile bu gereksinimi karşılamak zordur. Oysa yeni 

teknolojik alt yapılara dayanan Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi uygulamalarına 

dayanan sözcük öğrenme programları ile bu sorunu çözmek olanaklıdır.  

 

1.3. Tezin Konusu 
 Tezin konusunu, yabancı dilde bilgisayar yazılımı ile bir sözcük öğrenimi 

modelinin geliştirilerek bu modelin kullanımının öğrenme ve kalıcılığa etkilerinin 

araştırılması oluşturmaktadır. Bilgisayar yazılımı ile sözcük öğrenme modeli, 
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ileriki bölümlerde ayrıntılarıyla ele alınacak olan bilişsel bilim kuramı ve bunun 

bir alt ulamı olan bilgiyi işleme kuramı ile sözcük öğrenim süreçleri ve eğitim 

teknolojileri, özellikle de Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi de (BDDÖ) bağlamında 

ele alınmış ve bu modelin öğrenme ve kalıcılığa etkileri sınanmıştır.      

 

1.4. Tezin Amacı ve Önemi 
1. Sözcük öğrenimini,  bilişsel bilim kuramına, dilin ve belleğin beyindeki 

işleyişine dayanarak geliştirilen bilgisayar yazılımı temelinde daha kalıcı 

ve etkili  biçime dönüştürmeye yardımcı olmak. 

 

2. Geliştirilen yazılım ile öğrencilerin, bireysel sözcük öğrenme 

gereksinimleri de dikkate alınarak internet üzerinden zaman ve alan 

sınırlaması olmadan erişebilecekleri bir sözcük öğrenme modeline sahip 

olmalarına olanak sağlamak.  

 

3. Yabancı dil öğrencilerine, öğretmene bağımlı kalmadan sözcük öğrenme 

süreçlerini yönetebilecekleri ve özerk olabilecekleri bir ortam hazırlamak., 

bu tezin amaçlarını oluşturmaktadır.  

 

Bu çalışma, disiplinlerarası kapsamlı bir çalışma olması bakımından 

önemlidir. Son yıllarda çoklu disiplinlere dayanan araştırmalar artmış ve bugüne 

değin etkileşim içinde olmayan alanlar, birbirlerinin araştırma ve 

çalışmalarından yararlanır hale gelmişlerdir. Pek çok alanı içinde barındıran bir 

dizge olan dil, disiplinlerarası çalışmalara en çok gereksinim duyulan alandır. 

Yabancı dil alanında da aynı gereksinim gözlenmektedir. Bu çalışmanın 
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konusunun eksiksiz olarak ele alınabilmesi ve öne sürülecek olan varsayımların 

kuramsal desteğinin sağlanabilmesi için pek çok farklı disiplindeki bilgi 

birikiminden yararlanılmış, ancak bu bilgiler sözcük öğretimi ve bunun 

uygulaması yönünde değerlendirilmiştir.  

 

Araştırmanın önemli bir özelliği de yeni bir sözcük öğrenme modelinin  

geliştirilmiş olmasıdır. Yukarıda sözü edilen çoklu disiplinli çalışmaların bir 

sonucu olarak ortaya atılmış olan Beyin Temelli Öğrenme (Jensen, 2000) ve 

Çoklu Zeka Kuramı (Gardner,1983) gibi kuram ve yaklaşımlar pek çok alanda 

olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de uygulama alanı bulmuştur. Her iki 

kuramın da alana uyarlanmalarında daha çok okuma becerisi üzerinde 

durulmuş ve bu kuramlara dayanan bir sözcük öğrenme yöntem ya da modeli 

ortaya atılmamıştır. Oysa yeterli söz dağarcığı olmadan okuma becerisinin de 

verimli kullanılamayacağı açıktır. Bu çalışma kapsamında hazırlanan yazılımda 

hem Beyin Temelli Öğrenme ilkeleri göz önünde bulundurulmuş hem de 

öğrencilerin farklı zeka türlerine yönelik ara yüzler eklenerek Çoklu Zeka 

Kuramı’nın ilkelerine yer verişmiştir. Bunların yanı sıra bu çalışma, hem 

uygulamalı dilbilim ve sinirdilbilim hem de eğitim teknolojileri gibi farklı 

disiplinlerdeki kuramlara dayanarak yeni bir sözcük öğrenme modeli 

oluşturması bakımından önem taşımakta ve bu bağlamda alanyazındaki bir 

boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.  

 

Yabancı dil öğretimi alanında sinirdilbilim kuramlarına dayandırılan 

çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.  Bu çalışmalara örnek olarak 

Shapiro ve Waters’ın yabancı dilde sözcük öğreniminde anahtar sözcük 
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yönteminin dayandığı bilişsel süreçleri inceleyen çalışması (2005) ile ezber, 

bağlam ve anahtar sözcük yöntemlerinin yabancı dil sınıflarında sözcüklerin 

anımsanmasına etkilerini inceleyen Rodriguez ve Sadoski’nin çalışması 

sayılabilir (2000). Çoklu disiplinlere dayanan bu alan Türkiye’de de yankı 

bulmuş ve bu alandaki araştırma ve çalışmalar hız kazanmıştır. Yabancı dil 

öğrenen Türk öğrencilerin, sözcük öğrenme sürecinde anlamsal anahtar sözcük 

yöntemini kullanmalarına yönelik bir araştırması bulunan Zengin (2006), 

öğrenme biçemleri ve sözcük öğrenme arasındaki ilişkiyi inceleyen Özkara 

(2006) ve sözel ve görsel bellek stilleri ile zihinsel hayal etmenin çift çağrışıma 

dayalı öğrenmedeki etkililiği üzerinde çalışan Köken’in (2005) çalışmaları 

bunlara örnektir. Sözcük öğrenme üzerine yapılan bu çalışmaların bulguları, 

daha sonraki çalışmalara kaynaklık etmeleri açısından önemli olmakla birlikte 

bu çalışmalarda sözcük öğrenme süreçlerindeki tek bir öğe ya da değişken 

incelenmiştir. Tek bir sözcük öğrenme yöntemi ya da öğrenme biçemi üzerinde 

durulan bu çalışmalar, var olan bir değişkenin etkilerini incelemektedir. Oysa 

yabancı dilde sözcük öğrenimine yönelik yeni bir yönteme ya da modele 

gereksinim olduğu, yukarıda söz edilen sorunlar nedeniyle açıktır.  

 

Bu araştırmada, bilgisayar yazılımı ile eğitim teknolojilerinin kullanılması, 

araştırmayı uygulama açısından da önemli ve özgün kılmaktadır. Bugün artık 

çoklu medya ve eğitim teknolojileri, olanakları sınırlı olan eğitim kurumlarında 

bile giderek yaygınlaşmaktadır.  

 

“Mikroelektronik çağında hala sadece tahta ve kitaba dayanan bir 
eğitim sisteminin çok uzun vadeli ve yıkıcı etkilerinin olması 
kaçınılmazdır.” (Lindenau, 1984,s.119) 
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      Eğitim alanındaki bu bilinçlenmenin yankıları, kısa sürede yabancı dil 

öğretiminde de kendini göstermiştir.  İngilizce alanyazında Computer Assisted 

Language Learning (CALL) olarak ifade edilen ve Bilgisayar Destekli Dil 

Öğrenme (BDDÖ) olarak adlandırılan bu alanda, son yıllarda çok yoğun 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda tasarlanan yazılım da gerek 

öğretmenler gerekse öğrenciler tarafından sözcük öğrenme amacıyla 

kullanılabilecek olan modele somut bir örnek oluşturmuştur.  

 

Çalışmada evreni temsil eden bir örneklem üzerinde çalışılmıştır ancak, 

çalışmanın önemli bir özelliği, hazırlanacak olan yazılımın bütün dillere 

uyarlanabilir olması ve erişimi kolaylaştıran esnek bir yapıya sahip olmasıdır. 

Öğrenci, anadili ya da öğrenmek istediği dil her ne olursa olsun bu yazılımı 

kullanabilecektir çünkü, sözcükler yazılıma önceden doldurulmuş olarak 

öğrenciye verilmemektedir. Öğrenci gereksinim duyduğu ya da öğrenmek 

istediği sözcükleri bu yazılıma kendisi girecektir. Söz gelimi, anadili Türkçe olan 

ve İngilizce öğrenen bir öğrenci ile anadili Fransızca ve öğrendiği yabancı dil 

İspanyolca olan bir öğrenci aynı verimle bu modeli kullanabilecektir.  Yazılımın 

bu uyarlanabilirlik özelliği,  uluslararası alanda da kullanım olanağı sunması ve 

geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bakımından önemlidir. 

 

1.5. Araştırma Soruları 
 

Temel Araştırma Sorusu: Parole yazılımını kullanan öğrenciler, yazılımı 

kullanmayan öğrencilere oranla daha çok sözcük öğrenecekler midir? 
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Birinci alt araştırma sorusu: Parole yazılımını kullanan öğrencilerin 

öğrendikleri sözcüklerin kalıcılığı, yazılımı kullanmayan öğrencilere göre daha 

fazla olacak mıdır? 

 

İkinci alt araştırma sorusu: Parole yazılımını kullanan kız öğrenciler ile 

erkek öğrencilerin başarı düzeyinde anlamlı bir farklılık olacak mıdır?  

 

Üçüncü alt araştırma sorusu: Parole yazılımını kullanan ve öğrenme 

biçemi olarak görsel ve işitsel baskınlığı olan öğrencilerin başarı düzeyinde 

anlamlı bir farklılık olacak mıdır?  

 

Dördüncü alt araştırma sorusu: Parole yazılımını daha uzun süre kullanan 

öğrencilerin sözcükleri öğrenme düzeyinde anlamlı bir farklılık olacak mıdır? 

 

1.6. Sayıltılar 
 

1. Örneklem sözcük öğrenmeye istekli olacaktır.  

2. Deney grubundaki öğrenciler kendilerine uygulama için verilmiş olan 

sözcük öğrenme yazılımını kontrol grubu öğrencileri ya da başkalarıyla 

paylaşmayacaklardır. 

3. Yazılımın uygulamasının yapıldığı TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü 

öğrencileri sınıflara yerleştirirken sınav başarı ortalamalarına  göre 

yerleştirdiğinden aynı sınıfta bulunan öğrencilerin dil düzeylerinin 

birbirine çok yakın olacağı kabul edilmiştir. 
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1.7. Sınırlılıklar 
 
 Çalışma evreni bütün yabancı dil öğrenicileridir. Bu çalışmanın 

örneklemini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Yabancı Diller 

Bölümü’nün İngilizce hazırlık sınıfında okuyan 18 – 23 yaş arası öğrenciler 

oluşturmaktadır.  

 

1.8. Yöntem 
 
 Bu çalışma, deneysel bir araştırma olup kuramsal tabanını dilbilim 

kuramları, bilişsel bilim, sinirdilbilim bulguları ve yabancı dil öğrenme kuramları 

oluşturmaktadır. Uygulamanın nicel verileri,  ön ve son test sormacaları ve bu 

araştırma için geliştirilmiş olan özgün yazılım programından elde edilmiştir. Nitel 

veri toplama aracı olarak ise deneklerle yapılan görüşmeler kullanılmıştır. 

Uygulama 77 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi 

SPSS programında t-testi ve çift yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. 

 

1.9. Kavram ve Terimler 

İkinci Dil Edinimi ve Yabancı Dil Öğrenimi 

Temel yabancı dil öğretimi terimleri olan İkinci Dil Edinimi ve Yabancı Dil 

Öğrenimi terimleri çalışma için önemlidir. Dilbilimcilerin yaygın olarak kabul ettiği 

dil edinimi ve dil öğrenimi farkı bu iki terimle ifade edilmektedir.  

Edinim süreci, bir çocuğun anadilini edinme sürecine benzetilmektedir. 

Anadili edinim sürecinde çocuklar, dili, dilbilgisi kurallarının farkına varmaksızın 

öğrenirler (Krashen, 1981: 40-43). Hangi yapının doğru, hangisinin yanlış 
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olduğuna ilişkin bir çeşit “his”leri vardır. İkinci bir dili edinirken, bireylerin tıpkı 

anadili edinim sürecinde olduğu gibi doğal bir iletişim ortamında bulunmaları ve 

bir anlamda hedef dile “maruz” kalmaları esastır. Anadillerinden farklı bir dilin 

konuşulduğu ülkelerde her hangi bir çaba harcamadan ve özel bir dil öğretim 

sınıfında bulunmadan dil edinen kişilerin geçtiği süreç, ikinci dil edinim sürecidir.  

Dili öğrenme ise, en büyük farkını bireyin farkındalığında göstermektedir. 

Edinim sürecinin aksine öğrenmede birey yapay bir ortamda yaratılan 

bağlamlarda dil yapılarını öğrenir. Bu, bilinçli ve çaba harcanarak gelişen bir 

süreçtir. Bu süreç, dilin kurallarının doğrudan öğrenilmesi temeline dayanır. 

Türkiye’deki okullarda, yabancı dil öğretimi süreci yaşanır. Dil öğrenen bireyler, 

doğal bir iletişim ortamında bulunmadıklarından edinim süreci yaşamazlar. 

O’Neill (2008), yabancı bir dilin ancak “öğrenilebileceğini” savunmaktadır.  

Bir dili edinmenin etkinliği ve önemi yadsınamaz ancak, yabancı dil 

öğrenme alanında edinme’nin olanaksız olduğu durumlarda öğrenme ve bu 

öğrenmeyi daha etkin kılacak yöntemler de büyük önem kazanmaktadır. Bu 

çalışma çerçevesinde yabancı dilde sözcüklerin kazanımı bir öğrenme süreci 

olarak ele alınmıştır. 

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi 

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, (BDDÖ) bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

dil öğrenimi ve öğretimindeki rolünü araştıran, oldukça yeni, hızla gelişen bir 

alandır (CALICO, 2001). Alt yapı yetersizlikleri vb. nedenlerle teknoloji destekli 

eğitim araçlarına erişimde zorlanan eğitim kurumlarının sayısı giderek 

azalmakta ve BDDÖ kullanımı gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla 



11 
 

yaygınlaşmaktadır. BDDÖ özde, disiplinlerarası bir alandır. BDDÖ, ikinci dil 

edinimi, toplumbilim, dilbilim, psikoloji, bilişsel bilimler, kültür incelemeleri, gibi 

alanlardaki araştırmaları ikinci dil eğitbilimine uygular.   

 

Parole 

Parole, geliştirilmiş olan modeldeki yazılım yani öğrenme aracıdır.   Bu 

araca dilin, bireyin kullanımındaki bölümünü çağrıştırması için  Parole adı 

verilmiştir.  
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
  Bu çalışma, Bilişsel Bilimler2 ve Bilgiyi İşleme Kuramı’na dayanmaktadır. 

Bilişsel Bilimler, psikoloji, bilgisayar bilimleri, dilbilim, felsefe ve nörobiyoloji gibi 

bilim alanlarını kapsayan ve insan zihnini ve zekâsını bu bağlamda açıklayan 

çoklu bir bilim alanıdır (Pinker, 1994:17). Bilişsel Bilimlerde de diğer öğrenme 

kuramlarında olduğu gibi, öğrenme tanımlanırken, Sinirbilim (beynin ve ilgili 

uzantılarının yapı ve işlevleri), bilişsel psikoloji (düşünmenin incelenmesi), 

yapay zeka, (insanların yapabildiklerini yapabilen makinelerin tasarlanması) ve 

felsefeden (özellikle de epistemoloji, felsefe bilimi ve akıl felsefesi) 

yararlanılmıştır (Clark, 2005). Yabancı dilde sözcük öğreniminde 

kullanılabilecek bir model oluşturma denemesini kapsayan bu çalışma, yukarıda 

sözü edilen bu kuramların ışığında tasarlanmıştır. Bu temel kuramların yanı 

sıra, çalışmanın tüm araştırma sorularının alan yazındaki temellerine 

değinebilmek amacıyla bu bölümde cinsiyet farklılıkları ve Bilgisayar Destekli Dil 

Öğretimi (BDDÖ) alanyazınına da değinilecektir.  

 

2.1. Öğrenmenin Fizyolojisi 
 
 Öğrenme konusunda pek çok kuram ve model ortaya atılmış olmasına 

karşın bunlardan temel niteliğinde olanlar Davranışçılık, Yapılandırmacı Kuram 

Duyuşsalcılık ve Nörofizyolojik  öğrenme kuramlarıdır.  

 

Pavlov, Thorndike ve Skinner’in çalışmalarına dayanan Davranışçılık, 

öğrenmeyi sadece uyaran ve tepki arasındaki ilişkiye dayandırmaktadır. 

                                                
2 Cognitive Science teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Yapılandırmacı yaklaşım ise öğrenmeyi, zihinde gerçekleşen bir sürecin 

dışarıya yansıması olarak tanımlamaktadır. Yapılandırmacı kurama göre 

öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir iç süreçtir. Birey, dış uyaranların edilgen 

bir alıcısı olmayıp, onların özümleyicisi ve davranışların etkin buluşturucusudur. 

Bilgiler, insan zihnine aynen taşınarak depolanmaz. Yapılandırmacı kuram, tüm 

öğrenmelerin zihindeki bir yapılandırma sonucu oluştuğu varsayımı üzerine 

temellenir (Yaşar, 1998). Bu kurama göre birey, çevresinde olanlara bir anlam 

yüklemektedir ancak bu her bireyde farklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Alınan 

bilgi, bireysel ve özgün bir anlamlandırma sürecinden geçer. Zihindeki bu 

sürecin sonucu ise, öğrenmedir. Sonuç olarak Davranışçı kuram öğrenmenin 

edimsel, Yapılandırmacı kuram ise zihinsel olduğunu kabul etmektedir denebilir.  

 

Duyuşsal (Hümanistik) kuramlar, öğrenmenin doğasından çok öğrenme 

süreciyle ilgilenir. Buna göre, öğrenmenin gerçekleşmesi için davranış, duyuş 

ve zihnin değişmesi gerekir. Zihinsel yapı değişmeden, yalnızca davranışın 

değişmesinin bir anlamı yoktur. Davranış değişmediği sürece de zihnin 

değişmesi olası değildir. Hümanistik öğrenme yaklaşımları ise Maslov’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile gündeme gelmiştir. Benlik gelişimine de önem veren bu 

kuramda daha çok öğrenmenin nasıl daha iyileştirilebileceği savunulmuş, 

öğrenmenin aslında bireyin kendisini gerçekleştirmesi olduğu vurgulanmıştır. Bu 

yaklaşımı en iyi temsil eden kuramcı olan Rogers için öğrenme, bireyin bir bütün 

olarak, mantıksal ve sezgisel, zihinsel ve duygusal  yönleriyle öğrenmesidir 

(Rogers ve Freiberg, 1993:20). 
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Nörofizyolojik kuram, biyolojik temelli yaklaşımı ile yapılandırmacı 

kurama yakındır ve öğrenme sonucunda beyin hücrelerinde yeni akson ve 

dendrit bağlantılarının oluştuğunu ve bunun öğrenmenin kanıtı olduğunu 

savunur.   Buna göre, her öğrenme yaşantısının ardından yeni sinaptik 

bağlantılar oluşmaktadır. Bu kuramı sistematik bir hale getiren Hebb, beyindeki 

devrelerin çalışma şekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının 

anlaşılamayacağını savunmaktadır (Korkmaz ve Mahiroğlu, 2007). Genesee 

(2000), beyinde öğrenme, beynin içinde ve beyinle dış dünya arasında 

bağlantılar kurmaktan ibarettir demektedir.  

 

 Bu tezde öğrenme kavramı, Bilgiyi İşleme Kuramı dolayısıyla da 

Yapılandırmacı ve Nörofizyolojik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu nedenle bu 

bölümde insan öğrenmesinin temelini oluşturan insan zihni ve işleyişi 

tartışılacaktır.  

 

2.1.1. İnsan Beyninin Yapısı  

 Öğrenme sürecinin temelinde yer alan yapı ve sistemlerin açık olarak 

anlaşılabilmesi için öncelikle sinir sisteminin daha sonra da insan beyninin 

yapısının ve işleyişinin bilinmesi önemlidir. Sinir sistemi, temel olarak merkezi 

ve çevresel (periferik) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmanın konusu gereği, 

merkezi sinir sistemi ele alınacağından Tablo 2.1’deki sinir sistemi 

sınıflandırmasında yalnızca merkezi sinir sisteminin alt bölümleri 

gösterilmektedir. Beynin, öğrenme ve bellekle doğrudan ilişkili olan yapıları, 

merkezi sinir sisteminin alt başlıklarında yer almaktadır 
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Tablo 2.1. Sinir Sisteminin yapılanması (Dil öğrenimi bağlamında)  (www. 
teachnet. ie/farmnet /images/Nervou1.gif Erişim tarihi 17.07.2009) 
 

İnsan beyni, merkezi sinir sistemi, omurilik ve beyinden oluşan bir 

sistemdir. Beyin, yaklaşık olarak 1400 gram ağırlığında olan ve bedene oranla 

büyük sayılabilecek bir organdır. Beyin, sudan (%78), yağdan, (%10) ve 

proteinden (%8) oluşmaktadır. Beynin dış bölümünde, beyin kabuğu (cerebral 

cortex) adı verilen ve beynin kıvrımlı görüntüsünü oluşturan bir katman vardır. 

Beynin bölümlerini, yapı ve işlevleri bakımından birçok biçimde sınıflamak 

olanaklıdır. Yapı bakımından, insan beyni dört bölümden oluşmaktadır. Occipital 

lob, (ense lobu), beynin orta arka kısmında yer alır ve temel olarak görme ile 

ilgilidir. Frontal lob, (alın lobu), alın bölgesinde yer alır ve yüksek düzeyde 

Merkezi Sinir Sistemi 

Omurilik Beyin 

Ön Beyin Orta Beyin Arka Beyin 

Basal Ganglia 

Corpus Callosum 

Serebellum 

Medulla 

 

Sinir Sistemi 

Serebral Korteks 

Talamus 

Hipotalamus 

Pons 

Retiküler Formasyon (medulladan 
çıkıp pons ve ön beyine uzanır) 
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gelişmiş olan hayvan türlerinde en büyük bölgeyi oluşturur. Bu bölge, 

insanlarda, karar alma, yaratıcılık, problem çözme ve planlamalar ile ilgilidir. 

Parietal lob, (çeper lobu), beynin üst arka bölümündedir ve dil ve algı ile ilgilidir. 

Temporal lob, (şakak lobu) ise beynin iki yanında ve kulakların olduğu 

bölgededir ve duyma, bellek, anlam ve dil ile ilgilidir. Farklı fiziksel bölümlerin, 

işlevsel ayrımları da belirlediğini belirtmekle beraber, lobların işlev alanlarında 

kesişmelerin de bulunduğu akılda tutulmalıdır (Dhority ve Jensen, 1998).  

 
 

2.1.1.1. Sağ ve Sol Yarıküreler 
 

Sağ ve sol beyin kavramı, ilk olarak, ağır epilepsi vakalarında, beynin iki 

yarıküresi arasındaki iletişimi sağlayan corpus callosum adlı kas demeti 

kesildiğinde ortaya çıkmıştır. Bu sayede bilim adamları, yarıküreleri ve işlevlerini 

birbirinden bağımsız olarak inceleme olanağı bulmuşlardır. Corpus callosum’un 

bağladığı beynin iki yarıküresi ve bunların yapı ve işlevlerindeki farklılıklar, çok 

tartışılan bir konu olagelmiştir. Bir takım araştırmacılar, iki yarı kürenin 

birbirinden tamamen farklılaşmış olduğunu savunurken, karşıt görüşte olan 

araştırmacılar bu tür bir farklılaşmayı kabul etmemektedirler. Bu tartışmada, 

Sperry’nin (1986) yapmış olduğu ve beynin yarıkürelerinin algılamadaki 

farklılıklarına ilişkin çalışmalar ön plandadır. Daha sonra, Sperry’nin bu 

çalışmasından yola çıkan bir çok araştırmacı, tıpkı sağ el ve sol el 

yanallığındaki keskin farklılıklar gibi, herhangi bir bireyde, beynin hangi 

yarıküresinin baskın olduğunu belirleyerek, bunların birbirinden tamamen farklı 

zihinsel özellikler gösterdiğine ilişkin genellemeler yapmışlardır (Caine ve 

Caine,1991:35-37). Bu genellemeler, sol beyin baskınlığı olan bireyin, yüksek 
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oranda sözel, ardışık öğrenen, zaman bilinci olan, ya hep ya hiç (sonuca 

odaklanmış) yaklaşımında olan, mantıksal ve analitik düşünmeyi yeğleyen ve 

temel olarak rasyonel denilebilecek bir birey olduğunu ortaya koymuştur. Sağ 

beyin baskınlığı olan birey ise, deneyimlerini sözel olarak ifade etmekte bazen 

zorlanan, mükemmel düzeyde gelişmiş alansal bir belleğe ve algısal çağrışım 

sistemine sahip olan, parçalardan çok, bütüne ve sonuçtan çok sürece odaklı 

bir sentezleme ve sezgi uzmanı olan bir bireydir (Sprenger, 2002).  

 

Bu iki yarıkürenin dili çözümleme biçimleri de farklıdır. Sol beyin, daha 

çok ne söylendiği gibi nesnel bir içerik algılaması yaparken, sağ beyin yüz 

ifadeleri, mimik, jest, tonlama, vurgu gibi öğeleri kapsayan nasıl söylendiğine 

ilişkin öznel bir algılama yapar. İki yarıkürenin, bu farklı iki algılaması sonucu, 

beyin, söylenenin gerçek anlamına ulaşır (Sylwester, 1995:49-51). 

 

 Beynin hem bütünleme (sentezleme), hem de çözümleme (analiz) işlevi 

vardır. Bütünleme, insanların büyük çoğunluğunda beynin sağ yarıküresinde 

gerçekleşir. Sağ yarıküre, algısal alanda bulunan her şeyin genel hatlarıyla 

algılanmasını, bir anlamda ağacın değil ormanın görülmesini sağlar. 

Çözümleme işlevi ise, çoğunlukla, belirli bir sırayı izleyen aşamalı bilgileri 

işleyen sol yarıkürede gerçekleşir ve ormanın değil ağaçların görülmesini 

sağlar. Bu çözümlemenin ardışık olarak yapılması gerekmektedir. Çünkü sol 

yarıküre, görsel algı alanı içinde bulunan nesnelerden bir defada sadece birine 

dikkatin odaklanarak söz konusu nesnenin çözümlemesini yapabilmektedir. Dil 

de, yapı olarak sıralı ve aşamalıdır. Bilgileri farklı ses ya da harf 

sıralamalarından oluşan sözcüklerin içine kodlamaktayız, sesler ya da harfler 
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tek başlarına bir anlam taşımazlar. Dilin bu özelliğinden ötürü, yazılı, konuşma 

ve işaret dillerinin genellikle beynin sol yarıküresinde işlendiği söylenebilir 

(Sylwester, 1995:50). 

 

 Bütün bu farklılıklara karşın, sağ ve sol beyin yarıküresi kavramlarından 

söz ederken, çok dikkatli olunması gerekir. Her iki yarıküre de, birbiri ile çok 

yoğun iletişimde bulunan, ancak özerkliği olan yapılardır. Ayrıca, bir 

yarıküredeki etkinlik, diğeri tarafından desteklenmedikçe anlamlandırma 

gerçekleşemez. Örneğin, sözlü olarak söylenen bir ileti sol beyinde 

işlenmekteyken, konuşmacının yüz ifadesi ve mimikleri ile tonlaması sağ 

beyinde işlenmektedir. Konuşmacının söylediklerinden çıkarılacak gerçek 

anlam, ancak iki yarıkürenin iletişimi sonucunda gerçekleşmektedir. Ergenç 

(1994:39) de, sağ ve sol yarıküreler arasındaki farklılıkları, yazma becerisiyle 

ilişkilendirerek şu şekilde vurgulamaktadır:  

 

Son yıllarda kompozisyon yazma ve üreticilik konularındaki 
eksiklikten yola çıkan kimi araştırmacılar, okul döneminde 
genellikle sol yarıkürenin yeteneklerinin ödüllendirilmesi nedeniyle 
sağ yarıkürenin yeteneklerinin gözardı edildiğini, yalnızca sol 
yarıkürenin yönlendirdiği yazma türünün de sıkıcı, hareketsiz, 
cansız ve donuk olduğunu ileri sürmekteler. Oysa, doğal yazmada 
başarılı olabilmek için beynin her iki yarıküresinin de birlikte 
çalışması gerekmektedir. Çünkü, sol yarıküre çözümsel (analitik) 
düşünürken, sağ yarıküre bütüncül düşünmektedir (Ergenç, 
1994:38). 
 

 

Yukarıda sözü edinilen nedenlerle, yarıkürelerin işlevlerindeki farklılıklar 

incelenirken, iki yarıküre arasındaki yoğun etkileşime dayalı iletişimin akılda 

tutulmasında büyük yarar vardır ve bu nedenle öğretim, belirli bir yarıkürenin 
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etki alanına yönelik olmaktan çok her iki yarıküreyi de etkinleştirecek düzeyde 

verilmelidir.  

 

2.1.2. Beyinde İletişim ve Öğrenmenin Gerçekleşmesi 
 
 Nöronlar arasındaki iletişim, hücre gövdesindeki akson ve dendritlerin 

birleşim noktalarında bulunan sinapslarda gerçekleşir. Sinaps, biri ileti gönderen 

diğeri de ileti alan iki nöronun temas noktasıdır. Bu iki nöron tam bir temas 

halinde değildir ve aradaki boşluğa sinaptik boşluk adı verir. Nöronu eşik 

düzeyine getiren bir uyaran oluştuğunda nöron, hücre gövdesinden aksona ve 

oradan da aksonun dallarına inen bir titreşim üretir. Bu sürece nöronun 

ateşlenmesi denir. (Borzenko, 2008). Beyinde iletişim elektrik atımları3 

biçiminde olmaktadır ancak hücreler arası iletişim kimyasaldır. Uyarılan bir 

nöron sinaptik boşluğa sinirsel ileticilerden4 oluşan bir miktar kimyasal bırakır. 

Bu kimyasallar sinaptik boşluğun diğer tarafındaki alıcı nöronun hücre 

duvarında bulunan ve bu sinirsel ileticileri içeriye almak üzere tasarlanmış 

bulunan proteinler tarafından algılanır ve hücre çekirdeğine iletilir. Bu 

proteinlere reseptör adı verilmektedir. Hücreler arası bu iletişime Sinaptik 

aktarım5 denilmektedir (http://www.bris.ac.uk/synaptic/public/basics_ch1_3.html 

Erişim tarihi 12.11.2008).  

 

Beyinde gerçekleşen bu elektro-kimyasal etkinliklerin öğrenme süreçleri 

bağlamında anlamı nedir? İki ya da daha fazla nöron arasında sürekli olarak 

yinelenen bu uyarıcı ateşleme etkinliği sonucunda bir nöronun ateşlenmesi için 
                                                
3 Pulse sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
4 Neurotransmitters sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
5 Synaptic transmission sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  
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giderek daha az uyarana gereksinim duyulmaya başlanır. Bir anlamda, bu iki ya 

da daha fazla nöron sürekli olarak ateşlendiği için artık bir ‘öğrenme’ 

gerçekleşmiştir. Şekil 2.1.’de nöronun yapısı, akson ve dendritler arası iletişim 

daha ayrıntılı olarak görülmektedir. Buna göre bir nöronun aksonu ile diğer bir 

nöronun dendriti arasında oluşan sinaptik boşluğa bazı kimyasallar salgılanır ve 

bu kimyasalların tetikleyici ya da baskılayıcı olup olmamalarına göre mesaj bir 

nörondan diğerine iletilmiş olur. Oluşmuş olan bu sinaptik boşluktaki etkinlik her 

yinelendiğinde daha az uyarana gereksinim duyulur. Kısaca “öğrenme”, elektro 

kimyasal düzeyde sağlanmış olur. Bu etkinliğin sınıf ortamı ya da bir sözcük 

öğrenme ortamındaki anlamı, bir bilgiyle sürekli olarak karşılaşan ya da bir 

bilgiyi sürekli olarak kullanan beynin bu bilgiye erişmek için daha az çaba sarf 

etmesi biçiminde açıklanabilir. Bu durumu, bir adresi bir kez bulduktan sonra 

daha sonraki gidişlerinde daha az çaba sarf ederek bulan bir kişinin durumuna 

benzetmek mümkündür. Adres artık “öğrenilmiştir”. 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
Şekil 2.1. Hücreler arası sinaptik aktarım (http://cwx. prenhall.com/ bookbind 
/pubbooks/morris5/medialib/images/F02_04.gif Erişim tarihi 09.10.2009) 

Dendrit 
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Sinaptik vezikül 
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Sinirsel iletici 

Akson sonu 

Dendrit ya da hücre gövdesi 
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 Öğrenme, pek çok farklı bilim alanında farklı tanımları bulunan, nasıl 

gerçekleştiği ile ilgili pek çok farklı kuram ve yaklaşımın olduğu bir kavramdır. 

Kandel’e göre (2000), öğrenme, içinde yaşadığımız dünya hakkında bilgi 

edinme sürecidir. Başka bir tanıma göre ise öğrenme, tekrarlar sonucu 

gerçekleşen kalıcı davranış değişikliğidir (Kimble, 1961). Hull (1943) öğrenmeyi, 

gereksinimlerin güdülediğini savunur. Gereksinimler giderildiğinde, itki azalır ve 

öğrenme için uygun bir zemin oluşur. Ona göre öğrenme ve varkalım etkileşim 

içinde olan iki kavramdır. Öğrenmeye etki eden bilişsel süreçleri inkar 

etmemekle birlikte Hulll, daha çok gözlenebilir öğrenme davranışları üzerinde 

durmuştur. Hull’un bu kuramı, İtki Azaltma Kuramı6 olarak bilinmektedir (Mann, 

2002).  

Bransford, öğrenme ile ilgili üç temel noktaya değinmektedir (1999). Ona 

göre öğrenme, beynin fiziksel yapısını değiştiren bir süreçtir. Bir başka deyişle 

öğrenme, beyindeki hücresel iletişimde değişiklikler meydana getirmektedir. Bir 

aksonun başka dendritlerle bağlantıya geçmesi ya da bir sinir ağının 

güçlenmesi gibi. Bir başka temel nokta ise, bu yapısal değişikliklerin beynin 

işlevsel düzenini değiştirmesi, ya da başka deyişle,  beynin kendini sürekli 

olarak yeniden düzenlemesidir. Bransford ayrıca,  beynin farklı bölümlerinin 

farklı zamanlarda öğrenmeye hazır olabileceğini öne sürmektedir (s.102). 

Görüldüğü gibi öğrenmenin tanımları çok çeşitlidir. Bu çalışma 

kapsamında öğrenme, beyindeki sinir bağlantıları ve sinirsel iletişim bağlamında 

ele alınacak ve daha çok bellek – öğrenme ilişkisi üzerinde durulacaktır. Daha 

önce de söz edildiği gibi, sürekli olarak uyarılan ve kullanılan nöron bağlantıları, 

                                                
6 Drive Reduction Theory teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 



22 
 

zamanla daha az elektrik enerjisiyle aynı iletişimi sağlamaya başlar. Söz konusu 

olan belirli bir iletişim dizgesi, yani yolak, bu nöronlar tarafından bir anlamda 

öğrenilmiştir. Öğrenme, bir hücrenin, etkinleşmek için yan hücreden gelen daha 

az girdiye gereksinim duyduğunda gerçekleşir. Başka bir deyişle, bir hücre 

tekrar ve tekrar uyarıldığında komşu nöronu etkinleştirir. Bir süre sonra diğer 

nöron çok daha az uyaran ile etkinleşmeye başlar. Kısaca, öğrenme, sinaptik 

alanın etkinliğindeki değişimler sonucu gerçekleşir (Sylwester, 1995). 

 

2.2. Öğrenme ve Bellek 
 
 

Öğrenme ve bellek ilki bilgiyi almayı ikincisi ise bilgiyi saklamayı içeren iki 

farklı süreç olarak görülseler de bir madalyonun iki yüzü gibi çalışırlar (Bloom ve 

Lazerson, 1988:240). Bilgiyi kısa süreli bellekten (bundan sonra KSB olarak 

kısaltılacaktır) uzun süreli belleğe (bundan USB olarak kısaltılacaktır) 

aktarmaya yarayan süreçler dikkat, algı ve kodlama süreçleridir. Öğrenme 

bakımından en önemli süreç, belleğe kodlama sürecidir çünkü en basit öğrenme 

olaylarında bile anımsama gereklidir. Pavlov’un klasik şartlanma çalışmalarında 

zil sesini duyan köpeklerin salyalarında artış gözlenir. Köpekler zil sesini 

duyunca yemeğin geleceğini öğrenmişlerdir. Ama aynı zamanda zil sesini ve 

devamında yemeğin geldiğini anımsamaktadırlar.  

 

Günümüzde, insan belleği üzerindeki çalışmalar büyük bir hızla 

ilerlemektedir ancak bu alanda çığır açan çalışmalardan birini Nobel ödüllü 

araştırmacı Kandel gerçekleştirmiştir. Hücre yüzeyinde ortaya çıkan fiziksel 

değişimlerin bellek oluşumuna etkide bulunduğu ve bunun da bir anlamda, 
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öğrenme olarak tanımlanabileceğini ilk kanıtlayanlardan biri olan Kandel, 

Aplysia adındaki deniz canlısı üzerinde yaptığı çalışmalarla çığır açmıştır 

(Kandel, 2006). Bu canlının hücresel bellek ve öğrenme açısından 

incelenmesinin nedeni, merkezi sinir sisteminin göreceli olarak çok daha az 

sayıdaki sinir hücresinden oluşmuş olmasıdır (yaklaşık 20.000 sinir hücresi). 

Sinir hücresi sayısının bu denli az olması aplysia canlısının bellek sisteminin ve 

hücresel değişimlerinin kolayca gözlemlenebilmesine yol açmaktadır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda bu canlının da daha önceki deneyimleri sonucunda 

‘öğrendiği’ ve bu bilgiyi kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu öğrenme, klasik 

şartlanmaya dayanan ve bir uyaran-tepki ilişkisine bağlı bir öğrenme değildir. 

Araştırmacıların bu sonuca varmalarının nedeni, aplysia’nın daha önceden 

tanıdığı uyaranlara giderek azalan bir tepki vermesi, daha önceden öğrenilmiş 

olan tepkileri yeni uyaranlar sonucunda kısmen veya tamamen değiştirmesi ve 

yeni uyaranlara değişik tepkiler geliştirmesidir. Aplysia’nın USB oluşturabildiği 

yargısına, verdiği tepkileri birkaç gün, hatta bir kaç hafta sonra yine verebilmesi 

sonucunda ulaşılmıştır (Kandel, 2006). Tek hücreli bu canlının tek bir hücre 

düzeyinde gösterdiği bu öğrenme ve anımsama becerisi göz önüne alındığında, 

hücresel öğrenme ve hücresel bellek kavramlarının kullanılmasının yerinde 

olduğu yargısını doğrulamaktadır. İnsan beyni gibi son derece karmaşık bir 

sistem bağlamında düşünüldüğünde, hücrelerin bu potansiyeli ve sinir ağlarının 

önemi bir kez daha vurgulanmış olacaktır. 

 

Stevens (1995), insan beyninin bir pirinç tanesi büyüklüğündeki bir 

parçasında bir milyon sinir hücresinin yanı sıra uç uca eklendiğinde yaklaşık 32 

km. uzunluğunda aksona ve bir milyar sinapsa sahip olduğunu belirtmektedir. 
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Bu sayısal bilgilerin yalnızca çok küçük bir parça için geçerli olduğu 

düşünüldüğünde belleğin muazzam kapasitesi hakkında fikir yürütmek olası 

görünmemektedir.  

 

Beynin yapısı esnektir. Esnek sözcüğü burada değişebilen anlamında 

kullanılmaktadır. Bir başka deyişle beyin ve yapılanışı, dış dünyadaki 

deneyimlerin bir sonucu olarak değişebilme yetisine sahiptir (Greenough 1984). 

Bunun bir sonucu olarak da davranışta değişiklik gözlenecektir. Bu uyum 

sağlama, yani -deneyimlerin sonucunda değişebilme - kapasitesi öğrenme ve 

anımsama becerisine işaret eder. Öğrenme yeni bilgiyi almak ise, anımsama da 

daha sonra bu öğrenilenin tekrar edilebilmesidir (Squire, 2004). Beyindeki 

nöronların davranışlarını değiştirmeden bellek olmaz (Teyler 1986’dan akt. 

Rosser, 1994).  

 
Bellek ile ilgili olan bir başka kavram da zamanlama (priming) kavramıdır. 

Zamanlama,  yeni bir kavram olup, bilginin bilince yansımadan tanınması 

anlamına gelmektedir. Eksik parçalardan resmin tümünü tahmin etme testleri bu 

olguya bir örnektir. Squire ayrıca, hangi materyalin öğrenileceği kadar öğrenme 

sırasında hangi stratejinin kullanılacağının da büyük önem taşıdığını 

savunmaktadır. Bunun nedeni, farklı stratejiler için farklı bellek sistemlerinin 

etkinleştirilecek olmasından kaynaklanmaktadır. Zorluk derecesi yüksek bir 

öğrenme sürecinde, ezberleme ile ilgili olan alanlarla alışkanlıklarla ilgili olan 

alanların çakışması da mümkündür. fMRI7 sonuçlarına göre öğrenmenin 

başlarında orta şakak lobunda yoğun etkinlik gözlemlenirken, performans 
                                                
7 Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) beynin o anda etkin olan bir alanındaki küçük 
metabolik değişiklikleri görüntülemek amacıyla manyetik görüntüleme tekniğini kullanan yeni bir 
görüntüleme işlemidir. 
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arttığında orta şakak lobundaki etkinlik azalmakta ve noestriatumda artmaktadır 

(2004:175). Sonuç olarak, farklı öğrenme etkinlikleri için beynin farklı 

bölümlerinin ve farklı bellek alt sistemlerinin etkinleştirilmesi gerektiği gerçeği 

ortaya çıkmaktadır. 

 

2.2.1. Bellek ile İlgili Sınıflamalar 

 Belleği farklı özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Belleğin 

zamansal değerlere göre sınıflandırılması genel olarak kabul görmüşken, 

içeriğe dayalı ayrım üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. Zamansal sınıflama, 

19. yüzyıl sonlarında Hering, Ebbinghaus ve ardından Atkinson ve Shiffrin 

tarafından yapılmış ve KSB ve USB olarak iki grup tanımlanmıştır (Özen ve 

Rezaki, 2007). Sonradan duyusal bellek, yani duyusal kanallardaki girdiye 

dayanan bilginin milisaniyeler içinde depolanması da sınıflamaya eklenmiştir 

(Mesulam 2000). 

 

1- Duyusal Bellek:  

Çevrede ışık, ses, koku, ısı vb. birçok bilgi kaynağı bulunmaktadır. Ancak 

beyin sadece elektrik uyaranları kodlayabilmektedir. İnsan bedeninde bir enerji 

türünü diğerine dönüştürülebilen, örneğin dış uyaranları beynin anlayabileceği 

elektriksel uyaranlara dönüştüren özel duyusal reseptör hücreler bulunmaktadır. 

Bu dönüştürme işlemi sırasında çok kısa süreli olan (görme için yarım 

saniyeden az, işitme için 3 saniye civarında) bir tür kayıt  işlemi yaşanmaktadır. 

Bu aşamada birey, gelen elektriksel uyarana dikkat etmez ya da ona 

odaklanmazsa bilgi, işlenmek üzere bir sonraki aşamaya geçemez. Bilginin 
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işlenmesinde KSB aşamasına gelinebilmesi için iki anahtar kavram vardır, 

birincisi bilginin dikkat çekici olması ikincisi ise bilginin var olan bir örgüyü 

etkinleştirmesidir.  

 

2- Kısa Süreli Bellek 

Duyusal kayıt ve KSB ile ilgili olarak Damasio, temel dikkat ve duyusal bellek 

yoksa, tutarlı zihinsel etkinliğin de söz konusu olamayacağını savunmaktadır 

(Damasio,1999:201.) 

 

KSB’e işlem ya da çalışma belleği de denilmektedir. Birey, bir dış uyarana 

dikkatini verdiğinde bu bellek türü devreye girer. Bilgi tekrarlanmazsa kalıcılık 

15 – 20 saniye kadar sürer. Hipotalamus’un bilgiyi işlemenin bu aşamasında rol 

oynadığı düşünülmektedir. KSB ile ilgili kısıtlama, bir seferde işlenebilen birim 

sayısı ile ilgilidir. Miller (1956), KSB’te bir defada 7 + 2 birim bilginin 

işlenebileceğini belirtmektedir. Bilginin KSB’te tutulabilmesi ve bir sonraki 

aşamaya yani, USB’e aktarılabilmesi için iki temel işlem bulunmaktadır: 

düzenleme ve tekrarlama. Düzenleme, bilgiyi gruplama8 biçiminde 

gerçekleşebilir. Gruplama ile bilgiler anlaşılabilir gruplara bölünür. ABUSATR 

harfleri arka arkaya geldiğinde anımsanması zorken, gruplama yapılarak AB 

USA TR olarak yazıldığında daha kolay anımsanmaktadır. Bu yöntem KSB’ten 

USB’e bilgi aktarırken de kullanılır (Huitt, 2003). KSB’in iki yaşamsal işlevi 

vardır. Birincisi, bilgiyi kısa süre için de olsa depolamaktır. İkinci önemli işlevi 

de, zihinsel işlemlerin yapılmasıdır.. Bu nedenle çalışma belleği olarak da 

adlandırılır (Eggen ve Kauchak, 1992: 313 ).  

                                                
8 Chunking sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Çalışma belleği ya da KSB’in çalışma biçimi şu şekilde özetlenebilir: 

Beyindeki serebral kortekse duyu organlarından gelen uyaranlar, bir saniyenin 

çok küçük bir birimi kadar duyusal bellekte tutulur. Eğer birey, sürekli olarak 

sekiz saniye ya da daha fazla bir süre bu uyarana dikkatini vermezse, uyaran 

etkisini yitirir; eğer birey dikkatini verirse bu durumda uyaran KSB’e aktarılır. 

KSB’e geçen bilgi için üç seçenek olasıdır: bilgi sesli ya da sessiz olarak sürekli 

tekrarlanır (numarayı tuşlayana kadar unutmamak için bir telefon numarasını 

sürekli olarak tekrarlamak gibi), bilgi USB’e kodlanır, ya da bilgi kaydedilmediği 

için yitirilir. Çalışma belleğinin işlemesi, şu örnekle de açıklanabilir: müzedeki bir 

tabloya bakan bir insanın retinasına düşen görsel uyaranlar, sinir atımları 

biçiminde beynin görsel girdileri işlemlediği alana gönderilir, burada görsel 

uyaran yeniden oluşturulur. Bu sinir atımları daha sonra hipokampüse 

yönlendirilir. Hipokampüs, gelen bilgiye dikkatin yöneltilip yöneltilmeyeceğine 

karar verilen nokta olarak görev yapar. Eğer hipokampüs bu girdiyi dikkate 

değer bulmazsa, birey tabloyu başını çevirir çevirmez unutacaktır. Ancak eğer 

hipokampüs bu bilgiye dikkati yönlendirirse, geldiği alana yani görsel kortekse 

tekrar gönderilir. Burada tablonun görsel bilgisi, sinirler arası binlerce güçlenmiş 

bağlantı biçimine dönüşerek USB’e kodlanır (NIMH, 1997, http://thebrain.Mcgill 

.ca/flash/i/i07/i07cr/i07crtra/i07crtra.html  erişim tarihi 04.05.2010). 

 

3- Uzun Süreli Bellek 

Bilgi işleme kuramında bilgiyi, özellikle iyi öğrenilmiş bilgiyi, uzun süre 

saklayan birime uzun süreli bellek adı verilmektedir. Kısa ve uzun süreli bellek 

arasındaki temel farklılıklardan biri, dikkati dağıtan uyaranlara gösterdikleri 

tepkilerdir. Bir telefon numarasını çevirmeden önce dikkati dağıtılan bir bireyin 
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KSB’teki bilgileri sıfırlanır. Oysa aynı durum gerçekleştiğinde bilginin USB’teki 

simgesi silinmez (Grossberg, 1999). Bilginin anlamlılığını artırarak KSB’ten 

USB’e kodlanması sürecinde dört öğe bulunmaktadır (Eggen ve Kauchak, 

1992). Bunlar etkinlik, örgütleme, eklemleme ve bellek destekleyicilerdir.  

 

Etkinlik, bireyin öğrenme ve kodlama sürecinde etkin olmasıdır. Bilgiyi 

işleme kuramına göre birey, edilgen olarak bilgiye maruz kalan değil, kendi 

öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıyan kişidir. Bilgiyi USB’e kodlamak için 

bilgiyi düzenleme, yönetme ve depolama gibi süreçlerden geçer.  

 

Örgütleme süreci, bilginin gruplanması, anlamlandırılması, bilginin 

birbiriyle tutarlı yapılar oluşturulması gibi süreçleri içeren ve kodlamaya 

yardımcı bir süreçtir (Woolfolk, 1993). Parça ve bölümleri birleştirerek daha 

büyük bir yapıyı ya da parçayı oluşturmak da bu sürecin bir parçasıdır 

(Tuckman, 1991).  

 

Eklemleme, bilginin USB’e kodlanmasında bilgi birimleri arasındaki 

ilişkileri kurarak anlamlandırmaya destek olur. Eklemleme ayrıca, daha önceden 

bilinen ve kodlanmış bilgiyle yeni bilgi arasında ilişki kurmak olarak da 

tanımlanmaktadır (McCown ve Roop, 1992; Eegen ve Kauchak, 1992). 

Weinstein ve Mayer (1986: 315 - 317). USB’te var olan şemaya bu şekilde yeni 

girdiler kodlanır.  

 

Bellek destekleyici ipuçları (mnemonic devices); örgütleme ve eklemleme 

stratejilerinin kullanılmaya elverişli olmadığı durumlarda kullanılabilir. Örneğin 



29 
 

yeni bilgi, daha önce edinilmiş olan her hangi bir şemaya uymuyorsa 

organizasyon ve eklemleme yapılamıyorsa kullanılabilir. Bellek destekleyici 

ipuçları, içerikle doğal olarak var olmayan ilişkileri kurarak, çağrışımlar 

oluşturarak bağlantı yaratır. Bellek destekleyici ipuçları, imajlar ya da sözel 

semboller olabilir. Bellek destekleyiciler,  görsel imgelerin kullanımı ve sözel 

sembollerdir. Görsel imgelerin kullanıldığı bellek destekleyici yöntemlerinde 

bilgi, bilişsel resimler içine kodlanır. Sözel semboller kullanmada ise yeni bilgi ile 

daha anlamlı sözel yapılar arasında bağlar oluşturulur (Korkmaz ve Mahiroğlu, 

2007).  

 

 Bellek, içeriğine göre iki farklı kategoride incelenir. Açık ya da bildirimsel 

(explicit, declarative) bellek ve Örtük ya da Bildirimsel Olmayan (implicit, non-

declarative) bellek. Açık bellek, kabaca “bilgi” ile, örtük bellek ise “beceriler” ile 

ilgilidir. Açık bellek, bireyin bilgiyi edinme ve anımsama sürecinin farkında 

olduğunu belirten bir terimdir; insanlar, yerler, şeyler hakkında gerçek bilgi ve 

bunların ne anlama geldiğini bilmeyi anlatır. Örtük bellek, bireyin bilgiyi edinme 

sürecinin, hatta böyle bir bilgiye sahip olduğunun bile farkında olmaması 

anlamındadır. Epizodik (olaysal) bellek, kişisel bilgiler ve olaylara ait, sözel 

olmayan bilgiler içerir ve aktif olarak anımsanır; semantik (anlamsal) bellek ise 

sözel ve genel gerçeklerle ilgili bilgiler içerir ve bilinir. Örnek olarak, “kitap 

aldım”, olaysal belleğe ait bir bilgidir; “kitap okunur” ise anlamsal belleğe aittir. 

(Özen ve Rezaki, 2007). Anlamsal bellekte bilgiler; önerme ağları (propositional 

networks) ve şemalar biçiminde depolanır. Önerme, doğru ya da yanlış 

olduğuna karar verilebilecek bilginin en küçük parçasıdır (Woolfolk, 1993; 

Eggen ve Kauchak, 1992). Önerme ağı ise düşünce, kavram ve ilişkiler gibi bilgi 



30 
 

birimlerinden oluşan setlerdir. Bilgiyi daha geniş ölçüde düzenleyen veri 

yapılarına ise şema adı verilir. Şema birbirine bağlı düşünceler, ilişkiler ve 

işlemler setidir. Şemalar bilgi ağlarını içerir ve bunları karar verme ya da 

problem çözme gibi durumlarda yönetir ve kullanır.  

İşlemsel bellek, belli bir işlemin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin saklandığı 

bellek bölümüdür. İşlemsel bellekte işlemlerin basamaklarının oluşması uzun 

zaman alır, ancak oluştuktan sonra anımsanması çok kolaydır. Örneğin; 

yüzmenin öğrenilmesi zaman alır ancak unutulmaz. İşlemsel bellek durum- 

etkinlik kuralları deposudur. Bireyler tüm durum-etkinlik kurallarını gerekli bir 

biçimde belirtemezler ama gerekeni yaparlar. İşlem ne denli çok yinelenirse o 

denli doğal tepkiye dönüşür (Woolfolk, 1993). Bir; bir müzik aletini çalmak örnek 

olarak verilebilir (Mesulam 2000). 

 

 Bellek ile ilgili tanımlamaların gösterildiği aşağıdaki tabloda, Mesulam 

belleğin zamana ve içeriğe bağlı türlerini özetlemektedir (Mesulam, 2000. s. 

265-266). 

 

 
Belleğin zamana bağlı türleri 

Duysal bellek (ikonik/ekoik 
bellek) 

Duysal kanallardaki girdiye dayanan bilginin 
milisaniyeler için depolanması. 

Kısa Süreli Bellek, çalışma 
belleği, dikkat 

Çok sınırlı bilginin (5-7 öğe), çok sınırlı bir 
zaman için (en fazla bir kaç dakikaya kadar 
çevrim içi tutulması) 

Uzun Süreli Bellek Bilginin esas olarak hayat boyu saklanması 
 

Belleğin içeriğe bağlı türleri 
Episodik bellek Oluşumun zaman ve mekanına ve emosyonel 

ağırlığına bağlı olarak geriye doğru 
izlenebilen münferit olayların depolanması. 

Bilgi sistemi Genel gerçeklerin depolanması. 
İfade edilir bellek Episodik ve semantik bellek bir arada ifade 
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edilir bellek olarak bilinir. 
Açık bellek Episodun bilinçli olarak hatırlanmasını 

gerektiren bellek. Bazen gerçeklikler için de 
kullanıldığında ifade edilir belleğin eş 
anlamlısıdır. 

Örtük bellek Bilinçli hatırlamadan bağımsız olan bellek; 
bellek, göreli olarak daha iyi veya daha hızlı 
yapılan işler aracılığı ile çıkarsanır. 

Prosedural bellek Algısal – motor becereilerin öğrenilmesi ile 
kural ve seri işlemlerin edinilmesi. Bir örtük 
bellek çeşididir. 

Hazırlama(Priming) Daha önce sunulan (fakat bilinçli olarak 
tanınamayan) bilginin performansa etkisi. Bu 
da başka bir örtük bellek çeşididir. 

 
Tablo 2.2.: İçeriğe ve zamana göre bellek sınıflaması (Mesulam, 2000). 
 

2.2.2. Bellek ve Beyindeki Yeri 

Bellek beyinde bir ‘yer’den çok bir ‘süreç’ olarak algılanmaktadır ve 

beyindeki bir çok farklı bölüm ve alanın uyumlu etkileşimine dayanan bütüncül 

bir sinirsel etkinlik olarak tanımlanır. Warren (1997) bellek ile ilgili bazı tanımları 

şu şekilde derlemiştir: Bellek, deneyimlerimizin arşivlendiği ve geri çağrıldığında 

yeniden yaratıldığı bir bilgi depolama sürecidir. Bellek, sürekli olarak 

değişmekte olan sinirsel etkileşimler örüntüsüdür. Bellek, sinir sisteminde 

bulunan çok katmanlı sinir hücreleri ağıdır. Bellek, sinir hücrelerinin sürekli 

olarak yeni bağlantılar kurduğu ve yeni protein molekülleri oluşturduğu bir 

süreçtir.  

 

Damasio, imgelerin nesne ya da olayların veya sözcük ya da cümlelerin 

fotokopiler gibi depolanmadıklarını savunmaktadır (1999): 

 

Beyin, kişi, nesne ve manzaraların ne Polaroid fotografını kaydeder; 
ne müzik ve konuşmaların kasetlerini ya da yaşam sahnelerimizin 
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filmlerini arşivler...hiç bir şeyin kalıcı bir resmi, hatta minyatürleşmiş, 
mikroçip ya da mikrofilm veya disket şeklinde saklanan bir kaydı yok 
gibidir...bu sorunun kesin olmayan bir yanıtı, bu zihinsel imgelerin 
anlık yapılar, bir zamanlar yaşanmış modelleri tekrar üretme 
girişimleri olduğudur. (Damasio, 1999. s.108).  

  

Daha önce de değinildiği gibi bellek beynin bir çok bölümünü etkinleştiren 

bir süreçtir. Kodlama, saklama ve geri çağırma süreçlerinin her birinde beynin 

çeşitli yapıları rol alır. USB’in fizyolojisi hakkında halen çok fazla bilgi 

bulunmamakla birlikte güncel bilgiler, bilgilerin USB’e kodlanma sürecinde 

hipokampüs’ün kilit rol oynadığını göstermektedirler. Benzer şekilde bir anının, 

farklı unsurlara bölünerek aynı anda beynin bir çok farklı yerine kodlandığı da 

bilinmektedir (Warren, 1997). Kupfermann’da (1991), belleğin belirli bir yeri 

olmadığını daha çok bir devre gibi işlem yaptığını belirtir.  Kupfermann, belleğin 

sinirsel temelini dört genelleme ile açıklamaktadır (s.1003): 

 

1. Bellek aşamalıdır ve sürekli olarak değişim halindedir. 

2. USB, beyindeki fiziksel (plastik) değişiklikler ile kendini gösterir. 

3. Bilgileri belleğe kodlama sürecindeki fiziksel değişimler beynin bir çok 

farklı yerine dağılmıştır.  

4. Refleksif ve açık belleğe kodlanan bilgiler farklı sinirsel devreleri kapsıyor 

olabilir. 

 

Kupfermann (1991), beynin bilgiyi, çağrışım yoluyla tetiklenen paralel bir 

işlem sürecinden geçirdiğini ileri sürmektedir. Herhangi bir bilginin sadece bir 

kısmının sunulması, bilginin tamamının daha önceden kodlandığı farklı beyin 

bölümlerinden çağrılmasına ve bütün olarak yapılanmasına yol açabilir. 



33 
 

Hatta bloke olan ya da cerrahi işlemlerle alınan beyin bölümleri yerine 

beynin başka bölümleri bu işlevi üstlenebilir (s. 1005). Sonuç olarak belleğin, 

beynin karmaşık bir etkileşimde olan farklı bölümlerine aynı anda kodlandığı, 

ve bilgi geri çağrıldığında yine kodlandıkları farklı bellek alt sistemlerinden 

çağrılarak yeniden yapılandırıldığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Bu 

çıkarımı destekleyen bir başka çalışma da NIMH9 laboratuarlarında elde 

edilen bulgulara dayanmaktadır (Şekil, 2.2.). Bu çalışma, farklı görsel 

uyaranlara maruz kalan beynin, farklı bölümlerinin farklı etkinlik düzeyleri 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada deneklere bulanık bir resim 

gösterildiğinde beyindeki etkinlik düzeyi (grafikteki mavi çubuklar) 1. bölgede 

– beynin görselleri işlediği bölgede en yüksek değere ulaşmıştır. Deneklere 

bir insan yüzü gösterildiğinde beyin etkinliği (grafikteki siyah çubuklar) 4.,5. 

ve 6. bölgelerde – beynin frontal bölgesinde – artmıştır. Son olarak, denekler 

bir yüzü çalışan belleklerinde tutarken beyin etkinliği (grafikteki kırmızı 

çubuklar), frontal alanda çok artarken görsel alanlarda hemen hemen hiç 

etkinlik gözlemlenmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 NIMH: National Institute of Mental Health, USA. 
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Şekil 2.2: Etkinleşen farklı beyin bölümleri. NIMH, 1997 
 
 

Yukarıdaki bulgulara dayanarak beynin farklı bölümlerinin aynı işlemler 

için farklı oranlarda etkinleştiği sonucu çıkarılabilir ve beynin paralel bir işlemci 

olduğu tezi savunulabilir. 

 

2.2.3. Unutma Kuramları  

 Unutma ile ilgili dikkate değer ilk çalışmaları Alman psikolog 

Ebbinghaus’un çalışmaları oluşturmaktadır. Ebbinghaus, kendi üzerinde 

uygulamalar yaparak elde ettiği deney bulgularına dayanarak bilginin bellekten 

silinme oranı ve bilginin ne hızda unutulduğu konularını araştırmıştır (Wozniak, 

1999). Bu amaçla, bir takım seslem gruplarını ezberlemek ve onları anımsamak 

üzerine kurduğu deneylerini gerçekleştirmiştir. Bu seslem grupları,  zeq, xid, lek, 

vut,  ve riy gibi ortada bir ünlü olacak şekilde, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan 

anlamsız üç sesli seslem gruplarıdır ve Ebbinghaus, bu seslem gruplarından 

Bulanık görsel uyaran 
İnsan yüzü 
Yüzün bellekte tutulması 
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oluşan listeleri ezberlemeye ve daha sonra da anımsamaya çalışmıştır. Bunu 

yaparken ezberleme ile anımsama arasında geçen süreyi kademeli olarak 

uzatmıştır. Çalışmanın sonunda, en yüksek unutma oranının listeyi ilk 

ezberledikten sonra geçen dokuz saat içinde gerçekleştiğini bulmuştur. Dokuz 

saat geçtikten sonra belleğin unutma hızının azaldığını ancak zaten o aşamaya 

kadar çok az bilginin bellekte kaldığını bulmuştur (Feldman, 2008:223).  

Ebbinghaus, öncelik (primacy) ve yakınlık (recency) kavramlarını bu deneylerin 

sonucunda ortaya atmıştır.  Buna göre, öğrenilecek olan bir bilginin zamansal 

olarak en başında öğrenilen ile en sonunda öğrenilenlerin unutulma oranı, 

ortada öğrenilenden daha düşüktür. Ebbinghaus ayrıca, anlamlı bilgilerin 

ezberlenmesine ilişkin bir öngörüde bulunmuş ve anlamlı bilgilerin anlamsız 

bilgilere oranla on kat daha az çaba ile öğrenilebileceğini tahmin etmiştir. (http:// 

psychclassics. yorku. ca / Ebbinghaus/ wozniak .htm Erişim tarihi 12.04.2010). 

Ebbinghaus’un yaptığı gibi bu oran sayısal olarak ifade edilemese de bugünkü 

bilgilerle bu tahminin doğru olduğu bilinmektedir.  

 

 Unutma’yı anlamak için bellek sisteminin üç farklı görünüşünü birbirinden 

ayırmak gerekir. Unutmanın temelinde yatan Kodlama, (encoding) bilginin 

kaydedildiği süreçtir. Saklama, (storage) zaman içerisinde kodlanmış olan 

bilginin korunmasıdır. Geri çağırma (retrieval) ise bilgiye daha sonra erişim 

süreçlerini kapsar (Baddeley, 2004). King’e göre kodlamada bazı bilgiler 

kendiliğinden kodlanırken bazılarının bir çaba ile kodlanması gerekir. Kodlama 

sürecinde dikkat, işlemleme, ayrıntılama10 ve görsel imge kullanımı gibi öğeler 

bulunur (King,2009:28). Dikkatte seçici dikkat önemlidir, işlemleme yüzeyselden 

                                                
10 Elaboration teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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derin işlemlemeye doğru bir sıralamadır ve bilgilerin daha iyi kodlanması derin 

işlemlemeyle gerçekleşir. Ayrıntılamada ise beyinde bağlantılar oluşur ve beyin 

fiziksel bir değişime uğrar. Aşağıdaki tabloda  işlemleme süreci, yüzeyselden 

derine doğru gösterilmiştir. Buna göre işlemleme düzeyleri, yüzeysel işleme, 

orta düzey işleme ve derin işleme olarak sıralanabilir. Kodlama sürecinde derin 

işleme düzeyi bilginin USB’ye kodlanmasında önemlidir. 

 

 

Tablo 2.3.: Kodlama sürecinde işlemleme düzeyleri, (King, 2009:28). 

 

 Bilginin unutulması üç biçimde olabilir: bilginin kodlanmasındaki 

başarısızlık, bilginin aktarımı11, bilginin zayıflaması. Bilginin kodlanması için 

gereken süreçler yukarıda verilmiştir; bu süreçlerde bir sorun varsa bilgi USB’e 

geçmediği için daha sonra anımsanamaz.  Kodlama hatasından kaynaklanan 

untumanın aslında gerçek bir unutma olmadığı da söylenebilir çünkü bilgi USB’e 

aslında hiç kaydedilmemiştir.  

                                                
11 Interference sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  

Yüzeysel İşlemleme:  Fiziksel ve algısal özelliklerin analiz edilmesi.  Bir nesnenin 
örneğin bir arabanın çizgileri, açıları ve biçimi fark edilir. 

Orta Düzey İşlemleme:  Uyaranın fark edilmesi ve etiketlenmesi. Nesnenin bir 
araba olduğu anlaşılır. 

Derin işlemleme: Semantik, anlamsal, sembolik özelliklerin kullanılması. Araba 
ile ilgili olan çağrışımlar gelir – Kişi almak istediği Porshe ya da Ferrari’yi ya da 
bir önceki yaz arkadaşlarıyla yaptığı seyahati anımsar. 
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Belleğe aktarım ise unutmanın meydana geldiği gerçek durumdur. 

Aktarım, bellekteki bilgilerin unutulması değildir, bellekteki bilgilerin 

çağrılmasına başka bilgilerin engel olması durumudur (King, 2009:54). İki farklı 

tür aktarımdan söz edilir: Retroaktif aktarımda daha sonra öğrenilen bilgiler ya 

da dış uyaranlar bilginin bellekten doğru olarak çağrılmasını engeller. Proaktif 

aktarımda ise daha önce edinilen bilgiler, bilginin çağrılmasını engeller. Bilginin 

zayıflaması (decay) durumunda ise kullanılmayan bilgilere erişim zorlaşır. 

Zayıflama kuramına göre yeni bir şey öğrenildiğinde bir ‘bellek izi’12 oluşur. Bu iz 

nöro-kimyasaldır. Ancak zaman değişkenine bağlı olarak bu iz silinir. Bu kurama 

göre zaman her zaman unutmaya yol açan bir etkendir. 

 

 Araştırmalarda, unutmanın zamana bağlı bir zayıflama olarak mı 

gerçekleştiği (zayıflama kuramında olduğu gibi) yoksa daha sonraki bilgi girişleri 

sonucunda mı meydana geldiği (aktarım kuramında olduğu gibi) konusunda 

görüş ayrılığı bulunmaktadır. Araştırma bulguları, aktarım kuramını destekler 

niteliktedir ancak bu, hangi bellek siteminin göz önünde bulundurulduğuna göre 

değişiklik gösterdiğinden henüz açıklığa kavuşmamış bir konu olduğu 

söylenebilir (Berman, 2009).  Aşağıdaki başlıklarda zayıflama ve aktarım 

kuramlarını açıklar nitelikte örnekler verilmektedir.  

 

2.2.3.1. Zayıflama (Decay) Kuramı 
 Ebbinghaus, 1885’te unutmanın üstel13 (katsal) doğası üzerine 

çalışmıştır. Çalışmalarına dayanarak yazdığı formülde ( ) R: bellekte 

                                                
12 Memory trace teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
13 Exponential sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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tutulan bilgi, S: Bellek gücü, t: zaman olarak verilir. Yaptığı deneylerde wid ve 

zof gibi anlamsız heceleri ezberleyen Ebbinghaus, belirli aralıklarla anımsama 

oranını sınamış ve kaydetmiştir. Unutma eğrisini bu çalışmanın sonuçlarına 

dayandırmıştır. http://psychclassics.yorku.ca/Ebbinghaus/index.htm Erişim tarihi 

19.01.2009.  

 

Ebbinghaus’un geliştirdiği unutma eğrisi, zayıflama teorisinin temelini 

atmıştır. Bu eğriye göre unutma zamana bağlı olarak gerçekleşen bir olgudur. 

Ebbinghaus’un bellek gücü14 olarak adlandırdığı kavram ise, bellek izlerinin 

beyinde yer tutabilme gücüdür. Tablo 2.4’te görülen unutma eğrisi, eğer 

tekrarlamazlarsa insanların öğrendikleri bilgilerin yarısını günler ya da haftalar 

içinde unuttuklarını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.4.: Ebbinghaus Unutma Eğrisi. www. linguistic. artofcode.nl  

Erişim tarihi 22.03.2010.  

 

Zayıflama kuramı, bir kuram olarak ilk kez Ebbginhaus’un çalışmalarını 

temel alan Thorndike tarafından ortaya atılmıştır. Bu kurama göre yeni bir bilgi 

öğrenildiğinde oluşmuş bulunan sinirsel – kimyasal bağlantı belirli bir süre 

                                                
14 Stenght of memory teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 

İlk öğrenme Tekrarlar 

K
alıcılık 
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kullanılmazsa bilgi zayıflar. Bu kuramda zaman çok önemli bir etken olarak ele 

alınmaktadır. Buna göre, yeni bir şey öğrenildiğinde sinirsel-kimyasal bir bellek 

izi15 oluşur. Ancak bu iz zaman geçtikçe silikleşir. Zayıflama etkisinin en çok 

KSB sistemi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (Berman, 2009). 

 

2.2.3.2. Aktarım (Interference) Kuramı 
 

McGeoch (1932) belleğin zaman içinde zayıflamadığını ancak zaman 

içinde öğrenilen diğer bilgilerin bellekteki diğer bilgilere aktarım sağladığını 

belirtir. Bu aktarım geçmişe dönük (retroactive) olabileceği gibi ileriye dönük 

(proactive) de olabilir. Geçmişe dönük aktarımda, öğrenilen yeni bilgi daha 

önceden öğrenilen bilgiyi olumsuz etkilemektedir. İleriye dönük aktarımda ise 

daha önceden öğrenilen bilgi yeni öğrenilen bilgiyi olumsuz etkilemektedir.  

 

 

A sözcük listesi                                                                  A listesini anımsama 

 

A sözcük listesi + B sözcük listesi                                     A listesini anımsama 

 
 Şekil 2.3.: Retroaktif Aktarım. 

 

Şema 2.3’te gösterildiği gibi A sözcük listesini ezberleyen bir birey, 

aradan belirli bir süre geçtikten sonra listedeki sözcükleri anımsamaya 

çalıştığında hepsini anımsayamayacaktır. Bu durum normaldir. Aynı birey A 

sözcük listesini ezberledikten sonra B sözcük listesini ezberler ve aradan yine 

                                                
15 Memory Thrace teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  

ZAMAN 

ZAMAN 
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aynı süre geçtikten sonra A sözcük listesini anımsamaya çalışırsa daha az 

sözcük anımsayacaktır. Bunun nedeni, B sözcük listesindeki sözcüklerin 

retroaktif bir aktarım göstermeleri, bir başka deyişle kendinden önce gelen 

sözcüklerin anımsanmasına olumsuz etki etmeleridir.  

 

 

A sözcük listesi                                                                  A listesini anımsama 

 

A sözcük listesi + B sözcük listesi                                     B listesini anımsama 

 
Şekil 2.4. Proaktif Aktarım. 

 

Proaktif aktarım ise Şekil 2.5’te açıklanmıştır. Burada birey A sözcük 

listesini ezberledikten sonra aradan belirli bir süre geçtiğinde bilgilerin bir 

kısmını doğal süreç içinde unutmaktadır. Aynı birey A sözcük listesini 

ezberledikten sonra B sözcük listesini de ezberler ve aradan aynı süre geçtikten 

sonra bu kez B listesini anımsamaya çalışırsa, daha az sözcük anımsayacaktır. 

Bunun nedeni, daha önce öğrenilen A sözcük listesindeki sözcüklerin proaktif 

aktarım etkisi göstermeledir. Bir başka deyişle daha önce öğrenilen bilgiler daha 

sonra öğrenilen bilgiler üzerinde olumsuz bir etki göstermektedir.  

 

2.3. Bilgiyi İşleme Kuram ve Modelleri 
 
 1950 ve 60’lı yıllarda araştırmacılar, o zamanın bilgisayarları ile insan 

beyninin bilgiyi işlemesi arasında benzerlikler olduğunu gözlemlemiş ve bununla 

ilgili kuram ve varsayımlar üretmişlerdir. Bu benzerlikler daha çok, 

bilgisayarların ve insan beyninin rakamları ve rakamsal olmayan sembolleri 

ZAMAN 

ZAMAN 
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işlemesi ile ilgilidir. Bu düşünceyi bir sistem çerçevesinde ele alan ilk 

araştırmacılar olan Newell ve Simon’a göre hem bilgisayarlar hem de insan 

beyni genel sembol işlemcileridir (Newell ve Simon, 1972). Temelinde bellek ve 

bellek sistemleri olan bilgiyi işleme kuramı, aslında tek bir biliş kuramından çok 

bilişle ilgili belirli temel varsayımlara dayanan kuramların bir araya gelerek 

oluşturdukları bir çerçevedir. (http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-

3403200179.html erişim tarihi 12.09.2010). 

 

Bellek ile ilgili çalışmalar yapan Miller (1956), bilgiyi işleme kuramındaki 

yaklaşımları destekleyen temel bulgulara ulaşmıştır. Miller, KSB’in kapasitesi 

üzerinde çalışmış ve bu bellekte sadece 5 - 9 (7+2) bilgi parçasının 

tutulabileceğini ortaya koymuştur. Bilgi parçası (chunk), bir rakam ya da harf 

olabileceği gibi bir insan yüzü de olabilmektedir. Miller’ın bu yaklaşımı, KSB’in 

kapasitesi ve bellek ile ilgili tüm kuramların temelini oluşturmuştur. Ancak bu 

alandaki en temel bilgiyi işleme kuramı Aşamalı Kuramdır.  

 

2.3.1. Aşamalı Kuram 

 Miller’ın çalışmalarının ardından bilgiyi işleme kuramına en büyük katkıyı 

yapan ve bilgilerin beyinde işlenmesini bir model çerçevesinde gösteren ilk 

araştırmacılar Atkinson ve Shiffrin olmuştur (1968). Atkinson ve Shiffrin, bellek 

sistemini kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olarak iki farklı bölümde ele 

almışlar, daha sonra çalışmalarına üçüncü bir aşama olan duyusal belleği 
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eklemişlerdir  ‘Aşamalı Kuram16 olarak bilinen (1968) bu kurama göre bilgi 

beyinde, ardışık ve bağımsız olarak işlenerek bir aşamadan diğerine ilerler.  

 

 Atkinson ve Shiffrin’in kuramı bellekle ilgili temel kuram olma niteliğini 

sürdürmektedir. Aşamalı Kuramın temel öğeleri olan USB, KSB ve duyusal 

bellek kavramları yukarıda bellek başlığında ayrıntılı olarak ele alındığından, 

yinelemelerden kaçınmak amacıyla bu bölümde tekrarlanmayacaktır. 

 

2.3.2. Baddeley – Hitch Modeli 

 Baddeley ve Hitch 1974’te aşamalı kurama bir katkıda bulunarak KSB’i 

ele almış ve “çalışma belleği” kavramını alana kazandırmışlardır (Baddeley, 

1986:35-50). İlk model üç bölümden oluşmaktadır: denetleyici sistem olarak 

çalışan ve alt sistemlerine giden ve gelen bilgiyi kontrol eden ana yönetici 

(central executive), sesbilimsel döngü (phonological loop) ve görsel-alansal 

çizim tahtası (visuo – spatial sketchpad). Baddeley daha sonra modele çok 

kodlu bölümlü ara belleği de eklemiştir (Baddeley, 2000).  

 

 Ana yönetici, bilişsel süreçlerin kontrol ve düzenlenmesinden sorumlu 

olan esnek bir sistemdir ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri tutarlı bölümler 

haline getirir, alt sistemlerin eşgüdümünü sağlar ve seçici dikkati kontrol eder.  

Sesbilimsel ya da eklemlemeli (articulatory) döngü ses ve sesbilimsel 

bilgi ile ilgilidir. İki alt birimi bulunur: çabuk kaybolan sessel bellek izlerinin 

bulunduğu kısa süreli bir sesbilimsel depo (phonological store) ve bellek izlerini 

                                                
16 Stage Theory teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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yeniden canlandıran eklemlemeli yineleme bileşeni (articulatory rehearsal 

component). Her tür sesbilimsel bilgi otomatik olarak sesbilimsel depoya girer. 

Sesbilimsel depo,  konuşma seslerini sırayla geçici olarak anımsayan bir ‘iç 

kulak’ gibi çalışır; eklemleme süreci ise sözcük serisini (ya da diğer konuşma 

birimlerini) bir döngü olarak yineleyerek unutulmalarını engelleyen bir “iç ses” 

gibi çalışır.  Sesbilimsel döngü, ikinci bir dilin öğrenilmesinde ve sözcük 

öğreniminde çok önemli bir rol üstlenir (Baddeley ve ark., 1998).  

 

Görsel – alansal çizim tahtası, bireylerin gördükleri şeylerin bilgisini tutar. 

Şekiller, renkler ya da nesnelerin hız ya da yerleri gibi alansal/görsel bilgilerini 

geçici olarak depolar. Bunun yanı sıra alansal hareketlerin planlanması sürecine 

de katkıda bulunur. Büyük ve karışık bir binada kişinin yolunu bulması gibi. 

görsel – alansal çizim tahtası, görsel, alansal ve hareket bileşenlerine ayrılabilir 

ve genellikle beynin sağ yarıküresinde temsil edilir (Baddeley, 2000).  

 

 Bölümlü ara bellek, modele sonradan eklenmiştir. Ara belleğin görevi, 

farklı çalışma alanlarından (domains) gelen bilgileri birbirine bağlayarak görsel, 

alansal ve sözel bilgileri bütünleşik ve sıralı (ya da kronolojik) biçime 

dönüştürmektir. Baddeley, ara belleğin aynı zamanda USB ile de yakından 

ilişkili olduğunu savunmaktadır (Baddeley, 2000).  

 

2.3.3. İkili Kodlama Kuramı 

İkili kodlama kuramı da (bundan sonra İKK olarak kullanılacaktır) bilginin 

işlenmesine farklı bir boyut kazandırdığı ve temelinde bellek sistemi olduğu için 
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Bilgiyi İşleme Kuramı çerçevesinin içinde ele alınmaktadır. Bilgi işleme sürecine 

ilişkin araştırmalarda, sözel bilişsel süreçlere ağırlık verilmesi, sözel olmayan 

bilişsel süreçlerin göz ardı edilmesiyle  sonuçlanmıştır. Paivio’nun 1960’lı 

yıllarda başlattığı çalışmalar, otuz yıllık bir çalışma süreci sonunda, sözel ve 

sözel olmayan bilişsel süreçlere eşit ağırlık veren İKK’nın geliştirilmesiyle 

sonuçlanmıştır. Bu kuram, öğretimde çoklu gösterim sistemlerinin kullanılması 

için bir temel niteliğindedir ve bilişsel süreçlerin iki alt sistemle temsil edildiğini 

savunur. Bunlar, dili işleyen sözel alt sistem ve dilsel olmayan girdileri işleyen 

ve sözel olmayan görsel alt sistemlerdir (Paivio, 2006). Ancak bu iki sistemin 

birbirinden bağımsız olarak işlediği de söylenemez. Paivio, dilsel girdilerin 

anlamlandırılabilmesi için daha somut olan görsel alt sisteme gereksinim 

duyulduğunu savunur. Bir dilsel girdinin ne derece anlaşıldığı ya da bir görevin 

ne derece iyi yerine getirildiği, bu iki alt sistemin etkileşimine bağlıdır. Bunun bir 

uzantısı olarak Paivio’nun kuramı, bellek performansının da her ki alt sistemin 

etkileşimli kullanıldığı durumlarda arttığını savunmaktadır.  

 

 Pavio’ya göre birey, bir şekil gördüğünde, bu şekli belleğine kodlar ve 

onu etiketlendirir. İkili kodlama kuramının işleyişinde şu örnekler açıklayıcı 

olacaktır. Cep telefonu dendiğinde kişinin zihninde somut bir cep telefonu 

imgesi oluşur. Ancak özgürlük gibi soyut sözcüklerde bu daha zordur. Kişide 

bazen hiçbir imge belirmez ya da kendisine ‘özgürlük heykeli’ gibi bir görsel 

ipucu verildiğinde kişinin bu soyut sözcüğü kodlaması kolaylaşır. Aynı 

etiketlendirme, görsel olmayan diğer duyular için de gerçekleştirilir. Örneğin bir 

portakalın koklanması sonucunda bellekte ‘portakal’ olarak etiketlenmesi (Orey, 
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2001). Bunun sonucunda sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte sunulduğunda 

öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir denebilir.  

 

İKK, Mnemonics olarak da adlandırılan belleğin çalışma ilkeleri, problem 

çözme, kavram oluşturma ve dil gibi birçok bilişsel görüngüye uygulanmıştır. 

(Fidan, 2001; Ryu et al., 2000). İKK, çoklu zeka kuramı gibi zeka kuramlarında 

geçen uzaysal/alansal zeka ile de ilgilidir. Mayer’in İKK’ndan yararlanarak, 

geliştirdiği Çok Ortamlı Öğrenmede Bilişsel Model, üç önemli bilişsel süreci 

tanımlamaktadır: Bilgileri seçme, düzenleme ve bütünleştirme. Modelin rehberlik 

ettiği bir dizi araştırma sonunda Mayer, öğrenmeyi destekleyecek önemli ilkeler 

önermiştir (Aldağ ve Sezgin, 2003) Sembolik yapıda “çağlayan” sözcüğünün 

işitsel ve yazılı biçimi sözel sisteme, “çağlayanın görüntüsü ve şırıltısı” ise 

imgesel sisteme kaydedilecektir. Böylece dille ilgili algılar, sözel sisteme 

kodlanırken veya sözel sistemi etkinleştirirken, sözel olmayan algılar imgesel 

sisteme kodlanır veya imgesel sistemi etkinleştirir (Aldağ, 2005). 

İmgelemelerden yararlanarak belleği desteklemenin sonucu, bilgiler kalıcı 

duruma geçer. Sadece sözel ya da sembolik düzeyde kalmayıp görsel olarak da 

kodlanan bir bilgi, tek bir algısal alana kodlanan bilgiden daha kalıcı ve güçlüdür 

(Sylwester, 1995). 

 

2.3.4. Bilgiyi İşleme Kuramı Çerçevesindeki Diğer Kuram ve Modeller 

 Atkinson ve Shiffrin’in aşamalı kuramından sonra ortaya çıkan ve geniş 

kabul görmüş olan başka kuramlar da vardır. Bu kuramlar aşamalı kurama 

alternatif olmaktan çok, farklı yönleriyle eklentiler getirmeye ya da geliştirmeye 
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yöneliktir (Huitt, 2003). Craik ve Lockhart’ın ortaya attığı ‘İşleme Düzeyleri 

Kuramı 17, bireylerin bir bilgiyi öğrenirken farklı işleme düzeylerini kullandıklarını 

savunur. Bu düzeyler algılama, dikkat, etiketleme ve anlam olarak sıralanır. 

Kuram, hücreyi etkinleştiren her uyaranın kalıcı olarak belleğe kaydedildiğini 

ancak, kaydedilen bu bilgiye ulaşılabilmesi için farklı işlem düzeylerinin gerekli 

olduğunu kabul eder.  

 

 Atkinson Shiffrin kuramına alternatif olan diğer iki kuram ise ‘Paralel 

Dağılmış İşleme’18 ve ‘Bağlantısal’19 kuramlardır. Paralel Dağılmış İşleme 

Modeli, Atkinson-Shiffrin ve Craik and Lockhart’ın kuramlarından farklı olarak 

bilginin ardışık olarak işlenmediğini, tersine bellek sisteminin farklı birimleri 

tarafından eş zamanlı olarak işlendiğini öne sürmektedir. Rummelhart ve 

McClelland tarafından geliştirilmiş olan Bağlantısal Kuram ise Paralel Dağılmış 

İşleme kuramını biraz daha genişletmiştir. Bu kuram, bilginin beyinde ağlar ve 

bağlantılar biçiminde farklı bölgelerde işlendiğini kabul eder. Bir fikir ve kavram 

ile ilgili ne kadar çok bağlantı varsa bilginin anımsanma oranı da o derece 

artacaktır (Huitt, 2003).  

 

Bilginin işlenme biçimi ile ilgili farklı görüşler, bilişsel bilim dünyasında 

hala tartışılsa da yukarıda sözü edilen kuramların üzerinde anlaştıkları kesin 

ilkeler vardır:  

1- Zihnin sınırlı bir kapasitesi vardır. Bir başka deyişle, sistem tarafından 

işlenebilen bilginin miktarı sınırlıdır.  

                                                
17 Levels of Processing Theory teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
18 Paralel Distributed Processing teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
19 Connectionistic teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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2- İkinci ilke, bir kontrol mekanizmasının gerekliliğine ilişkindir. Bu 

mekanizma, bilginin kodlanması, aktarılması, işlenmesi, geri 

çağrılması ve kullanılması aşamalarını düzenler. Bir başka deyişle üst 

bir kontrol mekanizması, sistemin bütün işleme kapasitesini 

kullanmadan da işlemi gerçekleştirebilir. Yeni bir ortama giren ya da 

yeni bir işi yapmayı öğrenen bir birey ile alışkın olduğu çevrede rutin 

bir işi yapan bireyin bilgiyi işleme gereksinimleri aynı değildir.  

 
3- Bireyler çevrelerindeki dünyayı anlamlandırırken iki yönlü bir bilgi 

akışına gereksinim duyarlar. Duyu organlarından gelen bilgiler 

(tabandan tavana işleme) ve bellekte kayıtlı olan bilgiler (tavandan 

tabana) sürekli olarak işlenir. Bu dinamik süreç sayesinde çevre ve 

bireyler arasındaki ilişkiler anlamlandırılır.  

 

4- Bir organizma olan insan, genetik olarak bilgiyi işleme ve belirli 

biçimlerde düzenlemeye hazır olarak doğar. Örneğin bir bebek, diğer 

objelerden çok, insan yüzüne bakmayı tercih etmektedir. Bir başka 

önemli örnek ise dil edinimidir. Anadili hangi dil olursa olsun, bütün 

bebeklerde dil gelişimi aynı süreçlerden geçerek gerçekleşir.  

2.4. Dil ve Beyin 

2.4.1. Dilin Beyindeki Lokalizasyonu ve İşleyişi 

 Bilginin beyinde nerede ve nasıl işlendiği hala üzerinde çalışılan ve 

bilişsel bilim alanındaki araştırmacıları meşgul eden bir görüngüdür. Bazı 

araştırmacılar daha bütüncül bir yaklaşım benimseyerek çoğu işlevi korteksin 

bütününün gerçekleştirdiğini savunurken; pozitron emisyon tomografi (PET) ve 
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fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi teknolojiler sayesinde 

temel algısal ve motor alanlarda spesifik lokalizasyonlar olduğu görüşü 

desteklenmektedir (Lamb, 1998).  

 

Konuşma ve dilin beyindeki lokalizasyonuna ilişkin ilk görüşler 19. yüzyılın 

başlarında Franz Joseph Gall (1758 – 1828) tarafından ortaya atılmıştır. Gall, dil 

ve diğer entelektüel işlemlerin kafatası üzerinde bir haritasını çıkarmıştır. Bu 

çalışması, daha sonra Frenoloji olarak anılacak olan bir akıma dönüşmüştür. Bu 

düşünceye göre dil, kafatasının ön bölümlerinde göz ve arkası komşuluklarda 

bulunuyordu (Tanrıdağ, 1991). Dilin iki serebral yarıküreden birinde daha baskın 

olarak lokalize olabileceği düşüncesi ilk kez Marc Dax (1770 – 1837) tarafından 

ortaya atılmış olsa da dilin en önemli işlevlerinden biri olan konuşmanın, sol 

yarıküredeki bir lezyon sonucu ortadan kalktığını ilk kez Broca (1824 – 1880) 

yapmış olduğu patolojik incelemeler sonucunda ortaya koymuştur. Broca’nın bir 

başka önemli bulgusu da konuşma işlevinin beyindeki organizasyonu ve yaş 

ilişkisi üzerinedir. Ona göre, yetişkinlerde üçüncü frontal konvülüsyonu etkileyen 

lezyonlar konuşmanın ortadan kalkmasıyla sonuçlanabiliyorken, çocuklarda 

aynı sonucu yaratmıyordu. 1874’de Wernicke (1848 – 1905) konuşmaları akıcı 

ve engelsiz fakat karmakarışık ve anlaşılmaz; anlamaları ise önemli derecede 

bozulmuş hastalarına ait otopsi bulgularını ortaya koyarak bu hastaların sol 

yarıkürenin temporal lobunun üst ve arka tarafında lezyonların bulunduğunu 

göstermiştir (Tanrıdağ, 1991).  

 

Beyindeki diğer görüngüler gibi, bugün artık dilin de beyinde tek bir 

noktada işlenmediğini biliyoruz. Tanrıdağ (1993), dilin tek bir ‘lokalizasyona 
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sahip bir serebral fonksiyon’ olmadığını belirtmiştir. Blakeslee de 

nörofizyologların yaptıkları çalışmalar sonucunda dilin beyinde tek bir yerde 

ifade edilmediği konusunda hemfikir olduklarını ve beynin dille ilgili işlevleri 

beynin farklı alanlarına yaymış olduğunu belirtmektedir (Blakeslee,1998:134). 

Dilin beyinde çok farklı yerlerde lokalize olduğunu Ergenç de savunmuştur 

(1993:316).  

 
“Bugün artık beynin bilgi giriş kanallarının, toplanan bilgilerin 
değerlendirildiği merkezlerin ve bunların saklandığı alanların beynin 
farklı bölgelerinde bulunduğu, gelen bilgilerin farklı merkezler 
tarafından çeşitli açılardan ayrı ayrı algılandığı ve merkezler arasında 
bütünleştirici bağlantı bulunduğunu biliyoruz.” (Ergenç, 1993:316) 

 

Yalnızca Broca alanı ya da Wernicke alanı gibi dil alanlarını değil, beynin 

her hangi bir alanını belirli bir işleve atfederek kesin çizgilerle ayırmanın ciddi 

sorunlara yol açacağı, dilin beyindeki işlevinin bu denli kesin çizgilerle 

ayrılmadığı, dilin beynin pek çok farklı alanında işlendiği  bugün artık 

bilinmektedir (Blakeslee 1998:135). Beyinde sadece dili işlemek için bulunan 

ayrı bir organ bulunmamaktadır, beyindeki farklı bölgeler dil işlevinde rol alırlar 

ancak bu bölgeler adlar, eylemler ve diğer dil bileşenlerinin saklandığı ve 

işlendiği kutular değildir. Dil, beynin pek çok yerinde paralel işlenen bir dizgedir. 

Resim 2.1’de bulunan taralı alanlarda da görüldüğü gibi beyinde dil ile ilgili olan 

çok sayıda alan bulunmaktadır 
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Resim 2.1: Beyinde dil ile ilişkilendirilen bazı yapılar (www.ling.upenn.edu 
Erişim tarihi 22.11.2008) 

 

1950’lerde dilin beyindeki lokalizasyonunun belli olduğu görüşüne karşı 

Lashley’in çalışmaları gündeme gelmiştir. Lashley, belleğin ve diğer işlevlerin 

beyindeki yerini bulmak için laboratuar hayvanları ile deneyler yapmıştır. Bazı 

beceriler öğrettiği hayvanların beyninde bu bilgilerin nerede saklandığını 

bulmayı amaçlayan Lashley, serebral korteksin farklı parçalarını teker teker 

çıkararak beyindeki lokalizasyonu bulmaya çalışmıştır. Ancak ne kadar korteks 

çıkarırsa çıkarsın beyinde bir engram (iz) bulamamıştır (Bloom ve Lazerson, 

1988). Oysa daha sonraki araştırmalar göstermiştir ki Lashley’in başarısızlığının 

bir nedeni vardır: bellek ve dil sadece kortekse değil beynin pek çok farklı alt 

sistemine dağılmış olan bir süreçtir, bir yer değildir. Lashley’in ortaya attığı 

savlarla beyin işlevlerinin lokalizasyonuna ilişkin düşünceler modüler yaklaşım 

ve frenolojik yaklaşım olarak kutuplaşmıştır (Dick, Dronkers, Pizzamiglio, 

Motor kontrol şeridi 

Somato Sensory korteks 
Arcuate fasciculus 

Çeper Lobu 

Angular gyrus 

Occipital Lob 

Görsel korteks 

Wernicke alanı 

Temel İşitsel Korteks 
Temporal Lob 

Sylvan 
Fissürü 

Motor alanının 
sesle ilgili bölgesi 

Ön Lob 

Broca Alanı 

Seslendime 

Merkezi sulcus 

Ek Motor Alanı 
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Saygın, Small, ve Wilson, 2005). Eliot, dili işleyen merkezin, beynin perisylvian 

adı verilen küçük bir bölgesinde bulunduğunu öne sürmektedir (Eliot, 2001). 

Perisylvian bölge temporal lobu, parietal ve frontal lobdan ayıran Slyvian 

fisürünü çevrelemektedir. Bu parietal ve frontal loblar, beynin sol yarıküresinde 

bulunmaktadır.  

 

Kandel ve Schwartz da (2000) dilin beyindeki yeri ile ilgili yaptıkları 

çalışmalar sonucunda Resim 2.2’de görülen sol yarıküre görünüşüyle verdikleri 

bu resimdeki sonuca ulaşmışlar ve dil ile ilgili olan beyin alanlarını renk 

kodlarıyla göstermişlerdir. Onlara göre bu dil alanları üç işlevsel dil sistemini  

kapsamaktadır: uyarlama sistemi20, ara geçiş sistemi21 ve kavramsal22 sistem. 

Resimde bu sistemlerden ikisi verilmiştir. Uyarlama sitemi, sol sylvian fisürünü 

çevreleyen alanlarda konumlanmıştır. B: Broca alanı, W: Wernicke alanı, ve 

bunlara bitişik olan Sm: supramarginal girüs, Ag: angüler girüs, A: işitsel 

korteks, M: motor korteks ve Ss: somatosensori korteksi kapsayan klasik dil 

alanlarını içermektedir. Wernicke ve Broca alanlarını arcuate fascilicus 

birleştirmektedir. Ara geçiş sistemi ise bir kemer gibi uyarlama sistemini 

sarmaktadır, bu sistem resimde Pf, TP ve It alanları olarak görülmektedir 

(Kandel, Schwartz ve Jessel, 2000:1174) 

 

                                                
20 Implementation sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  
21 Mediational sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
22 Conceptual sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Resim 2.2.: Dilin beyindeki lokalizasyonu. 
 

Lamb da dilin beyindeki lokalizasyonu üzerinde çalışmalar yaparak bazı 

sonuçlara ulaşmıştır. Lamb, dil ile ilgili bazı önemli alt sistemlerin korteks 

üzerindeki olası yerlerini şöyle belirlemiştir (Lamb 1998:356): 

 

Alt Sistem Olası kortikal bölge 

Temel işitsel algı  Temel İşitsel Korteks (Üst şakak girus) 

Sessel  Algılama (ayırt etme) Wernicke bölgesi (Üst şakak girus) 

Sözcük bilgisi (lexis) Angüler girus ve Wernicke alanına 

bitişik alanlar 

Dilbilgisel üretim Alın lobu (Broca alanına yakın ve 

kısmen içindeki alanlar) 

Sessel üretim Broca alanı (Alın lobunda) 

Artikülasyon üretim (boğumlama) Motor şerit’in ağız ve dil alanları 

(precentral girus) 

Somut nesne kategorileri Şakak ve çeper loblarının çeşitli 
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alanları 

Görme Ense lobu 

Dokunsal algı Somatik algısal korteks (çeper lobu) 

Planlama Ön alın lobu 

 

Tablo 2.5. Dil alt sistemlerinin korteksteki olası yerleri (Lamb, 1998). 
 

 Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık beyne hasar 

vermeden hangi alanlarda hangi işlemlerin gerçekleştiğini görmek büyük ölçüde 

olasıdır. Dilin beyinde nerede ve nasıl işlendiğine ilişkin ilk bulgular, dilyitimi ve 

ayrık beyin çalışmalarına dayanmaktadır. Nobel Barış Ödülü adayı Sperry’e 

göre zihin tamamen serebral bir etkinliktir. İnsan zihni, konuştuğu doğal dile 

bağlıdır. Öte yandan insan beyninin sinir ağlarının özellikleri de doğal dilleri 

sınırlandırmaktadır (Borzenko, 2008).   

 

Dil yetisini Hauser, Chomsky ve Fitch, Geniş Kapsamlı Dil Yetisi23 ve Dar 

Kapsamlı Dil Yetisi24 olarak ikiye ayırmışlardır (2000). Geniş Kapsamlı Dil Yetisi, 

Dar Kapsamlı Dil Yetisi’ni de içine alan bir iç ölçümleme25 sistemidir ve 

organizma iç sistemlerinden en az ikisi ile birlikte çalışır. Bunlar “sensorimotor” 

ve “kavramsal – kasıtlı” sistemlerdir. Bu alanda bazı tartışmalar bulunsa da 

kesinlikle hemfikir olunan bir nokta, insanlarda herhangi bir açık öğretme süreci 

olmaksızın dili öğrenmeyi sağlayan biyolojik bir yetinin bulunmasıdır. Geniş 

Kapsamlı Dil Yetisi bu kapasiteyi kapsar ancak bellek, solunum, sindirim, 

dolaşım vb. gibi organizmanın diğer iç işleyişine ilişkin unsurları kapsamaz. Dar 
                                                
23 Faculty of Language – Broad Sense teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
24 Faculty of Language – Narrow Sense teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
25 Computational sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Kapsamlı Dil Yetisi ise yalnızca soyut ve dilsel ölçümleme sisteminin kapsar ve 

Geniş Kapsamlı Dil Yetisi’nin bir alt birimidir (Hauser, Chomsky ve Fitch, 2000). 

Bu çalışmada dil hem geniş kapsamlı hem de dar kapsamlı dil yetisini içine 

alacak biçimde değerlendirilmiştir.  

 

Bazı ruhdilbilim ve nöropsikolojik araştırmalar alternatif bir yöne doğru 

gelişim göstermektedir. Oluşumsal biliş26 hem nörobiyolojinin alansal 

lokalizasyon kavrayışıyla hem de alansal işlevlerin örtüşmesi kavrayışıyla 

uyumludur. Bu görüşe göre, beynin belirli işlevsel ve anatomik ayrımları vardır 

ancak beynin bu ayrımları frenolojik yaklaşımda olduğu gibi psikolojik değil, 

bedenseldir (Dick et al. 2005).  

 

      Yukarıda da belirtildiği gibi bir zamanlar bir düşüntü (spekülasyon) olarak 

algılanan ve öğrenmenin, beyindeki nöronların iletişimi ve bağlantıları sonucu 

gerçekleştiğini savunan görüş, artık kesin bulgularla desteklenmektedir.  Buna 

göre öğrenme gerçekleştiğinde nöronlar arasında nöro-kimyasal bir etkinlik 

gerçekleşmektedir ve zamanla bu etkileşimin gerçekleşmesi için daha az girdiye 

gereksinim duyulmaktadır. Gerçekleşen bu durum ise öğrenmedir. Son bulgular 

göstermektedir ki öğrenme sadece yakındaki değil uzaktaki nöronları da 

etkinleştirmektedir. Bağlantılar karmaşık ağlardan basit ağlara ya da basit 

ağlardan karmaşık ağlara doğru çift yönlü olarak gerçekleşir (Genesee, 2000).     

Dil, öğrenme bağlamında ele alındığında bunun anlamı şudur: ilk kez duyulan 

                                                
26 Embodied Cognition teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Oluşumsal biliş, disiplinler arası 
bir araştırma alanıdır ve bilişsel davranış mekanizmalarını açıklamayı hedefler. Üç temel metodolojiyi 
kapsar: 1) zihin ve bedeni bir bütün olarak kabul eden bütüncül bir yaklaşımla psikolojik ve biyolojik 
sistemleri modelleme, 2) bilişsel davranışla ilgili genel ilkeleri ortaya koyma, ve 3) kontrollü deney 
ortamlarında robotik öğeleri kullanma (Erişim tarihi15.Ekim.2008, Wikipedia). 
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bir dilin seslerine maruz kalan beyin, bunları farklılaşmamış nöron etkinliği 

olarak kaydeder. Bu etkinlik rastlantısaldır çünkü beyin, o dildeki bir ses öbeğini 

diğerinden ayırt edemeyecek durumdadır. Beyin bu girdilere maruz kalmaya 

devam ettiğinde dinleyici (beyin), bu farklı akustik girdileri birbirinden ayırt 

etmeye başlar. Bu öğrenme sürecini gerçekleştiren nöral etkinlik çoğu insanda 

sol yarı kürede, auditory (temporal) kortekste gerçekleşir.  Artık öğrenilmiş olan 

bu seslere maruz kalma devam ettiğinde, nöral etkinlik daha hızlı ve kolay 

gerçekleşmeye başlar.  

 

 Ancak süreç, bu noktada tamamlanmamıştır. Yakın nöronlar düzeyinde 

gerçekleşen bu bağlantının oluşmasının ardından beynin diğer bölgelerinde, 

görsel, duyuşsal ve hatta koku ile ilgili nöron ağlarıyla da iletişime geçilerek bu 

sessel girdi (artık diğer ses öbeklerinden ayırt edildiği için buna sözcük 

denebilir) ile ilgili bilgileri içeren bağlantılar kurulur. Bu bağlantılar, sadece 

sessel düzeyde algılanmış olan sözcüğe anlamını verir. Bu diğer ağlar beynin 

sol yarıküresinde olabileceği gibi sağda da yer alabilir. Artık oluşmuş olan bu 

etkileşim düzlemine nöral ağ27sinir ağı adı verilir (Genesee, 2000). Beyindeki bu 

öğrenme sürecini fotoğraf çekmeye benzetmek mümkündür. Bağlantı ilk 

kurulduğunda net olmayan bir fotoğraf vardır. Görüntü net olarak 

seçilememektedir ancak kullanıldıkça görüntü netleşir. 

 

 

 

                                                
27 Neural network teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  
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2.4.2.  Dilin İşlenme Modelleri 

Yukarıda tartışılan kavram ve konular bugün artık iki farklı model olarak 

tartışılmaya devam edilmektedir. Bunlardan ilki, bağlantısal model olarak bilinen 

Wernicke – Geschwind modeli, diğeri ise daha güncel olan Mesulam modelidir.  

 

2.4.2.1. Wernicke – Geschwind Modeli 
 

Bu model bağlantısal28 model olarak da bilinir. Broca alanından sonra 

Wernicke alanı olarak adlandırılan bu bölgenin de belirlenmesinin ardından dilin 

temel olarak beyinde bu iki bölgede işlediği görüşü yaygınlaştı. Bu görüşe göre, 

bireyin okuduğu ya da duyduğu sözcükler önce Wernicke alanında işlenmekte, 

daha sonra da yoğun bir sinir demetinden geçerek Broca alanına ulaşmakta ve 

konuşma gerçekleşmekteydi (INMH web sitesi, erişim tarihi 08.05.2010. 

http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i10/i10cr/i10crlan/i10crlan.html. Ancak  yakın 

zamanda gerçekleştirilen yüksek teknoloji görüntülemeleri sayesinde dil 

bakımından çok önemli olan bir başka beyin alanı daha bulunmuştur. Bu alan 

Geschwind Alanı olarak da bilinen alt çeper lobülüdür29. Alt çeper lobülü, yoğun 

sinir hücreleriyle Wernicke ve Broca alanlarına bağlıdır. Sol yarıküre alt çeper 

lobülü, işitsel, görsel ve  somatosenroriyel kortekslerin birleşme noktasında, 

beyinde anahtar bir konumda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu lobülde 

bulunan sinir hücrelerinin özelliği çoklu biçimli30 olmaları, yani işitsel, görsel ve 

somatosensoriyel uyaranları aynı anda işleyebilmeleridir. Bu özellikleri ile alt 

çeper lobülü, konuşulan ya da yazılı olan sözcüklerin çoklu özelliklerini (ses, 

görününüm, işlev vb.) kavrama için mükemmel bir alandır. Bu şekilde soyut 
                                                
28 Connectionist teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  
29 Lobül, bir lobun küçük bir parçasıdır.  
30 Multimodal teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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düşünme ve kavram oluşturma için gerekli olan sınıflama ve etiketleme işlevini 

yapmada beyne yardımcı olur. Resim 2.3’te, korteksin farklı yerlerinden gelen 

uyaranların izlediği yol ve alt çeper lobülünün konumu görülmektedir. 

 

Resim 2.3: Alt çeper lobülü ve korteksten gelen uyaranların izlediği yol. 
INMH: http:// thebrain. mcgill.ca/ flash/i/ i_10/i_10_cr /i_10_cr_lan 
/i_10_cr_lan.html Erişim tarihi 08.05.2010 

 

2.4.2.2. Mesulam Modeli 

  
 Mesulam, beynin dil devrelerini anlamak için Wernicke - Geschwind 

modeline bir alternatif olarak farklı bir model öne sürmektedir. Mesulam’ın 

modeline göre bilgi, karmaşıklık derecesine göre beyindeki farklı hiyerarşik 

ağlarda işlenmektedir (Mesulam, 2000). Örneğin, yıl içindeki ayları sırayla 

söylemek gibi basit bir dil işlemi yaparken doğrudan motor ve premotor 

alanlarının dil ile ilgili olan bölümleri etkinleşir. Ancak daha kapsamlı anlamsal 

Broca alanı 

Alt çeper lobülü 

Ana motor korteks Ana somatosensori korteks 

Ana görsel korteks 

Wernicke alanı 

Ana işitsel korteks 
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ve sessel analiz gerektiren bir tümce kurulduğunda beynin başka alanları daha 

önce devreye girer.  

  

Mesulam’ın modeline göre bir sözcük duyulduğunda, ana işitsel korteks 

tarafından algılanır, sonra korteksin tek şekilli31 bağlantılı alanları tarafından 

işlenir: superior ve anterior şakak lobları, ve sol alt frontal girusun opercular 

kısmı. Bu tek şekilli alanlar bilgiyi daha sonra birleştirilmeleri için iki farklı alana 

gönderir. Bunlardan biri, USB ve duygusal sistemlere erişimi olan paralimbik 

sistemin temporal pole alanı ile anlama erişimi olan superior temporal sulcusun 

posterial terminal alanıdır. Mesulam, anlamsal işlemler için Broca ve Wernicke 

alanlarının hala iki önemli üs olduğu fikrini kabul eder ve beyin bir sözcüğü 

işlediğinde bu iki alanın eşzamanlı olarak çalıştığını ve aralarında güçlü bir 

bağlantı olduğunu savunur. 

 

 Mesulam’ın üs kavramları aslında yakınsama alanları terimiyle de 

benzerlik gösterir. Her iki terimde de farklı algısal kanallardan gelen bilgilerin 

birleştirilme noktaları anlatılmaktadır. Bu birleştirilme, aynı anda ateşlenen 

hücrelerin sinapslarındaki bağlantıların güçlenmesi anlamına da gelmektedir. Dil 

alanlarının bu şekilde kesişen alanlardan oluşması anlayışı, dilin işleyişine 

ilişkin çok önemli bir yere sahiptir.  

 

 Mesulam’ın modelindeki bir başka önemli fikir de bir beyin alanının dili 

işleyen bölümünün sabit ve durağan olmaması ve “sinirsel bağlama” göre 

değişkenlik göstermesidir. Başka bir deyişle,  belirli bir alanın işlevi yerine 

                                                
31 Unimodal teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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getireceği göreve göre değişiklik gösterebilir (Mesulam, 2000). Bunun nedeni, 

bu alanların her zaman aynı bağlantıları etkinleştirmemeleridir. Örneğin bir 

sözcüğün sesini mi yoksa anlamını mı işlediğine bağlı olarak Resim 2.4.’te 

görülen sol alt frontal girüs farklı beyin alanlarıyla etkileşime girer.  

 

 

 

 

  

Resim 2.4.: Alt frontal girüsün bulunduğu alan. Bu alan üçe ayrılır. Opercular, 
triangular ve orbital alanlar. Alt frontal girüsün triangular alanı Broca alanını 
oluşturur (Mesulam,2000). 

 

Son yarım yüzyılda yapılan çalışmalara ve ortaya çıkan araştırma 

sonuçlarına bakıldığında dili anlama ve üretebilmenin iç içe geçmiş bir beceriler 

bütününü gerektirdiği görülebilir: çevreyle kurulan sosyal, fiziksel ve dilsel 

etkileşimler ve bunun sonucunda nöral sistemler arasındaki etkileşimler bütünü.  

 

2.4.3. Yabancı Dil Öğrenimi ve Beyin  

 İnsan beynindeki nöronlar henüz anne karnındayken oluşmaktadır. 

Ancak insan beyninin sınırsız öğrenme kapasitesini ve esnekliğini belirleyen 

şey, bir bebeğin içine doğduğu çevresel etkenlerin de bir sonucu olarak akson 

ve dendrit sayısında ve bunlarla oluşturacağı bağlantı sayısındaki büyük 

değişikliktir (Hall, 2005). Bu bilgi, bireyin yaşantısı boyunca karşılaştığı yeni 
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durumlara uyum sağlaması ve yeni bilgileri öğrenmesinin temel koşuludur. Bir 

birey, yabancı bir dili beyninin bu esnekliği sayesinde öğrenebilmektedir.  

 

Dilin insan beynindeki işleyişinin ve yapılanmasının yanı sıra yabancı ve 

ikinci dilin beyindeki işleyişi ve yapılanması üzerine de artan bir hızla 

araştırmalar yapılmaktadır. Bilişsel bilimin temel konularından birini, ikinci bir 

dilin edinilmesi oluşturur. Kim ve arkadaşları fMRI kullanarak yapmış oldukları 

bir araştırmada anadili ile ikinci dilin beyindeki alansal ilişkisini araştırmışlardır 

(Kim, Relkin, Min-Lee, Hirsch, 1997). Araştırma sonucunda ikinci dili 

erişkinliklerinde edinmiş olan deneklerde ikinci dilin, frontal lobdaki dile duyarlı 

alanda (Broca alanı) ve anadilinden farklı bir alanda bulunduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Resim 2.5). Ancak ikinci dili çocukluklarında öğrenen deneklerde 

her iki dil de aynı ön korteks alanlarında bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.5. İkinci dili erişkinlikte öğrenmiş olan bir deneğin fMRI görüntüsü. 
Büyütülmüş alanda soldaki bölge anadilin, sağdaki bölge ise ikinci dilin yerini 
göstermektedir. (Kim, Relkin, Min-Lee, Hirsch, 1997). 
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Bu bulgular, hem Kritik Yaş Hipotezi hem de daha sonradan öğrenilen 

dillerin beynin farklı alanlarına yerleşmesinin ortaya çıkması bakımından 

önemlidir. Ancak bu görüş, erişkinlikte yabancı dil öğrenmenin olanaksız olduğu 

yanılgısını da beraberinde getirmektedir. Yaygın kanıya ve Kritik Dönem 

Hipotezi’ne göre ergenlik ile birlikte beyin esnekliğini büyük oranda yitirmekte ve 

büyük çaplı bir budama gerçekleşmektedir (Lenneberg, 1967). Bunun 

sonucunda da dil öğrenme zorlaşmaktadır. Ancak, yetişkinlikte kortikal 

esneklikle ilgili çalışmalar bunun aksini kanıtlar niteliktedir. Kortikal temsiller 

erişkinlikte de devam etmektedir (Van Turrenout, Ellmore ve Martin, 2000). 

Beyin, her yaşta yeni bağlantılar ve devreler kurmaktadır. Yukarıdaki 

araştırmalardan, küçük yaşta edinilen yabancı dilin beyinde anadili gibi 

işlendiğini ancak yetişkinlikte de yabancı dil ya da ikinci dil öğrenmenin olanaklı 

olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 

 

Bu çıkarım, özellikle yabancı dil öğrenimi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Çalışmanın başında ikinci dil ve yabancı dil kavramları 

karşılaştırmalı olarak açıklanmıştı. Yabancı dil öğrenimi, ikinci dil ediniminden 

daha farklı bir süreçtir çünkü bireyler, sınıf ortamı dışında hedef dile maruz 

kalmamaktadırlar. Bunun yanı sıra Türkiye, tek resmi dilin konuşulduğu bir ülke 

olduğundan anadili dışındaki bütün diller yabancı dil kategorisindedir ve ancak 

örgün eğitim sürecinde başlamaktadır. Yukarıda sözü edilen Kritik Yaş Hipotezi 

bakımından bu zamanlamanın çok geç olduğu düşünülebilir. Ancak, Van 

Turrenout ve arkadaşlarının çalışmalarını destekleyen Bates (1999) gibi pek çok 

başka araştırma da vardır.  
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“Kritik yaş” terimi, anlam olarak bir fırsat penceresinin 
kapanmasını ve bunun sonucunda da bir dili öğrenme ya da bir 
beyin travmasının iyileşmesi olanağının birden bire yok olmasını 
çağrıştırıyor. Aslında gerçek şu ki bu terimin tam olarak neyi ifade 
ettiğini neredeyse hiç bilmiyoruz. Üstelik bu sürecin monotonik 
(yani bir dili öğrenmenin ya da beynin sol yarıküresindeki bir 
travmanın iyileşmesinin zamana bağlı olarak zorlaşıp 
zorlaşmaması) olup olmadığını bile kanıtlayabilmiş değiliz.” (Bates, 
1999) 
 

Değişikliklere uyum sağlayabilmek için beyin kendini sürekli yeniden 

yapılandırır. Yaşamın değişen taleplerini karşılayabilmek için organizmanın 

bilişsel,  davranışsal ve duygusal durumunu sürekli olarak yeniden modelleyen 

kendini düzenleme ve kendini iyileştirme işlevleri vardır (Gülbahar, 2005).  

 

2.5. Yabancı Dilde Sözcük Öğrenimi 
 

Bilindiği gibi, yabancı dilde sözcük öğrenme süreci anadilinde sözcük 

öğrenme sürecinden farklılık göstermektedir ve bilinçli bir çaba gerektirir. 

Anadilindeki sözcükler, bilinçli bir çaba harcanmadan edinilir. Bunun başlıca 

nedeni, kişinin bu sözcüklerle birçok farklı bağlamda sık sık karşılaşmasıdır. 

Böylece anadili edinim sürecindeki kişi, kısa sürede bir repertuar oluşturur ve bu 

da daha sonraki sözcüklerin öğrenilmesine kaynaklık eder. Yabancı dil öğretim 

süreçlerinde ise, doğal olarak gelişen bu sürecin benzeri bir ortamı yaratmak 

olanaksızdır. Yukarıda, terimler başlığı altında da tartışıldığı gibi ikinci dil 

öğrenme sürecinde bu olanaklıyken, yabancı dil öğretimi bağlamlarında 

olanaksızdır çünkü ders ortamlarında yapay olarak yaratılan bağlamlarda maruz 

kalınan sözcüklerin çeşitliliği ve tekrarlanma sıklıkları daha azdır. Groot, sık 

tekrarlanan sınırlı sayıdaki sözcüğün, tıpkı anadili edinim sürecindeki gibi 

öğrenilebileceğini ancak, daha az tekrarlanan sözcüklerde bunun olanaklı 
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olmayacağını ve bu sözcüklerin de dili işlevsel olarak kullanabilmek için gerekli 

olan sözcükler olduğunu belirtmiştir (Groot, 2000).  

 

Sözcük öğrenmenin öneminin anlaşılması ile birlikte, etkili sözcük 

öğrenme stratejileri de gündeme gelmiştir. Ancak, bu konuyu açıklamadan önce 

bir sözcüğü “bilmenin” ne anlama geldiğine bakmak gerekir. Bu noktada 

karşılaşılan temel sorun, sözcüğün anlamının bilinmesinin, etkili iletişim için 

yeterli olmadığı ve bir sözcüğü bilmenin, sesletim, heceleme ve diğer 

sözcüklerle anlamsal ilişki de dahil olmak üzere, bir çok farklı bileşeni  

içerdiğidir. Wallace, yabancı dilde herhangi bir sözcüğü bilmenin aşağıdaki 

becerileri kapsadığını belirtmiştir (1982). Buna göre bir sözcüğü bilmek, o 

sözcüğü, 

 

 Yazılı ve konuşma biçimiyle tanımak 

 İstendiğinde bellekten çağırabilmek 

 Uygun bir nesne veya kavramla eşleştirebilmek 

 Uygun dilbilgisel biçimiyle kullanabilmek 

 Konuşma içinde tanınacak bir sesletimle üretebilmek 

 Yazarken, doğru biçimde yazabilmek 

 Birlikte kullanılabildiği doğru sözcükleri seçmek, (collocation) 

 Yan anlamları ve çağrışımları ile öğrenmiş olmak 

  anlamına gelmektedir. 

 

 Bir sözcüğü bilmenin farklı tanımlarına dayanan Nation, sözcük 

öğreniminin kavrayışsal- algısal (receptive) sözcük öğrenme sürecinden (yani 
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duyulan bir sözcüğün tanınması); üretimsel (productive) sözcük öğrenme 

sürecine (yani sözcüğü doğru bağlamda kullanabilmesi) doğrusal bir çizgide 

gerçekleştiğini savunur (Nation, 1994).  

 

Sözcük öğrenme için, onlarca değişik strateji ve yöntemden söz 

edilmektedir. Liste hazırlama, not tutma, sözlük kullanma (tek dilli ya da iki dilli 

olarak ayırmak gerekir), sözcük kartları, gruplama, ilişkilendirmeye dayalı 

çağrışımsal yöntemler, anahtar sözcük yöntemi, tüm fiziksel tepki yöntemi, 

anlamsal haritalama (semantic mapping) ve bağlam içinde öğrenme gibi pek 

çok yöntem yabancı dilde sözcük öğrenme alanında öğrenciler ya da 

öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Bu strateji ve yöntemlerin çoğu bu 

çalışmanın kapsama alanındadır. 

 

Sözcük öğrenme stratejilerinden bellek stratejileri, etkili sözcük öğrenme 

stratejileri olarak gösterilmiştir (Schmitt, 1997). Schmitt, sözcük öğrenme ile ilgili 

27 den fazla bellek stratejisi listelemektedir. Bu stratejilerin bir bölümü, sözcük 

ve sözcüğün anlamı arasında güçlü bir çağrışım kurmak için resim kullanımını 

içermektedir. Bu resimler deftere çizilebilir ya da zihinde canlandırılabilir. Başka 

bir grup bellek stratejisi ise, farklı anlamsal ilişkileri olan sözcüklerin 

gruplanmasını içerir. Bu anlamsal ilişkiler, eş anlamlılık, zıt anlamlılık olabileceği 

gibi, bir bağlam yaratarak sözcüğü tümce içinde kullanmak da olabilir (Schmitt 

1997:213). Benzer şekilde sözcüğün aldığı eklere dikkat etmek ve sözcüğün 

ulamının öğrenilmesi de anımsanmasına katkıda bulunan bir yol olarak 

görülmektedir (Schmitt 1997:215). Sözcüğün bir resimle ilişkilendirilmesi, tümce 
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içinde kullanılarak bağlamda sunulması, ulamının ve birlikte kullanıldığı 

ilgeçlerin bulunması yukarıda sözü edilen bellek stratejileridir. 

 

Beynin öğrenme süreçleri bakımından sözcük öğrenimine bakıldığında, 

Üretim Etkisi32’nden söz etmek gerekir. Yapmış oldukları deneylerin sonucunda 

Kornell ve Terrace (2007), yeni bilgilerin bellekte tutulma süresinin, öğrenme 

sürecinde bu bilgilerin ne derece etkin bir şekilde işlendiklerine bağlı olduğu 

sonucuna varmışlardır. Buna göre, bir bilginin bellekten geri çağrılması için etkin 

bir biçimde çaba sarf etmek, aynı bilginin edilgen bir biçimde 

gözlemlenmesinden daha iyi öğrenme sonuçları doğurmaktadır. Üretim Etkisi 

kısaca bu şekilde özetlenebilir.    

 

 Bu etkiye, McNamara ve Healy de (1995) değinmişlerdir. Buna göre 

üretim etkisine yol açan temel unsur, deneklerde hedef sözcüğün bellekte daha 

önceden öğrenilmiş olan bilgilerle ilişkilendirilmesini sağlayan bilişsel 

süreçlerinin işlemeye başlamasıdır. Barcroft (2007), bu bilişsel süreçlerin 

sözcük öğrenimini hızlandıracağını belirtmektedir. Barcroft ayrıca, yeni 

sözcüklere ilişkin bellek süreçlerinin daha önceden öğrenilmiş sözcüklere ilişkin 

bellek süreçlerinden farklı olduğunu; ilkinin sözcüğün biçimi (grapheme ve 

phoneme) ile anlam – biçim ilişkisini de içerdiğine değinmektedir.  

 

 Sonuç olarak, bütün bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, belleğin 

çalışma ilkelerinde olduğu gibi, sözcük öğrenme süreçlerinde de daha önceden 

                                                
32 Generation Effect teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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öğrenilen sözcüklerin birbiriyle ilişkilendirilmelerinin, sözcüklerin belleğe 

kodlanırken etkin biçimde kodlanmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.  

 

2.5.1. Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri ve Sözcük Öğrenimi  

 Sözcük öğrenimi yabancı dil öğreniminde her zaman çok önemli bir rol 

oynamıştır. Sözcük bilgisi, iletişimin gerçekleşmesinin en vazgeçilmez 

öğelerinden biridir. McCarthy, kitabının önsözünde bu durumu şöyle 

özetlemiştir. 

“Öğrenciler dilbilgisini ne kadar iyi öğrenmiş olurlarsa olsunlar, 
yabancı dilin seslerini ne kadar iyi şekilde söylerlerse söylesinler, 
yabancı dilde anlam içeren bir iletişim sözcükler olmadan 
gerçekleşemez.” (1997, viii).  
 

 
Günümüzde yabancı dil öğretmenleri, sözcük öğrenimi üzerinde 

durmakta ve öğrencilere sözcük bilgilerini geliştirmelerine destek olan pek çok 

farklı strateji öğretmektedirler. Yabancı dil öğrenme stratejileri, yeni bir bilgiyi 

öğrenirken bireyler tarafından bilinçli olarak ve belirli dil öğrenme amaçlarına 

yönelik olarak kullanılmaktadır. Bir strateji, tekrarlama yoluyla bir kez 

öğrenildikten sonra otomatik hale gelebilir ancak, öğrencilerin büyük bölümü bu 

stratejileri bilinçli bir çaba harcayarak kullanırlar (Chamot, 2005). Yabancı dil 

öğreniminde strateji kullanımı, iki nedenden ötürü önemlidir. Yabancı dil 

öğrenme sürecindeki dil öğrencilerinin kullandıkları stratejilerin gözlemlenmesi, 

dil öğrenmenin bilişüstü, bilişsel, sosyal ve duygusal süreçleri hakkında veriler 

sağlayabilir. Ayrıca, bu stratejilerin gözlemlenerek belirlenmesi sonucu, bu 

stratejilerin başka yabancı dil öğrenicilerine öğretilerek yaygın kullanımı söz 

konusu olabilir.  
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 Yabancı bir dilde sözcük öğrenimi, bir defalık bir olay değil süreklilik 

gösteren bir etkinliktir. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler, sözcük öğrenmenin bir 

yabancı dildeki en önemli bileşen olduğu yargısıyla hareket ederler ve 

stratejilerini bu noktaya odaklarlar. Çağrışım gibi üst düzey stratejilerin 

kullanımının, ezberleme gibi mekanik stratejilerin kullanımından daha fazla 

başarı sağladığı belirlenmiştir (Schmitt, 2000). Öte yandan, öğrencinin 

amaçlarına uygun stratejilerin kullanılması ve öğrencinin bu stratejinin faydasına 

inanması da stratejinin başarılı olup olmaması üzerinde etkilidir. Grenfell ve 

Harris tarafından İngiltere’de yapılan bir çalışmada, beş yabancı dil 

öğretmeninden üçü sözcük öğrenme ile ilgili ezberleme stratejileri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu üç öğretmen, öğrencilerine bu stratejilerin nasıl kullanılacağı 

hakkında bilgi vermişlerdir. Öğrenciler de bu stratejileri kullanmaya istekli 

olmuşlardır. Araştırma sonucunda, ezberleme stratejilerinin öğrencilere destek 

olduğu ortaya çıkmıştır (Chamot, 2005). Bu farklı sonuçlardan, stratejilerin 

öğrencilerin amacı ve güdülenme düzeylerine göre değişiklik gösterebileceği ve 

strateji öğretiminin yararlı olacağı sonucunu çıkarmak mümkündür. 

 

2.6. Beyin Süreçleri Bakımından Cinsiyet ve Dil İlişkisi 
 

 Cinsiyetin bilişsel işlevlere olan etkisi yakın zamanda ilgi çeken bir konu 

olmuştur. Kimura (2000:11), erkeklerin birçok alansal beceride ve matematiksel 

muhakemede daha başarılı olduklarını, kadınların ise eşyaların yerinin 

anımsanması gibi görsel bellek işlevlerinde ve matematik hesaplamalarında 

üstünlük gösterdiğini belirtmiştir. Corpus callosum yapısında da farklılıklar 

olduğu ve kadınlarda bu yapının daha geniş olduğu bulunmuştur (Witelson, 
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1989; Steinmetz et al., 1995). Bu bulgu; kadınların her iki beyin yarıküresi 

arasındaki iletişiminin daha hızlı olduğu biçiminde yorumlanmıştır. Erkeklerin, 

sağ beyin yarıküresine bağlı görsel-alansal etkinliklerde kadınlardan daha 

başarılı; kadınların ise sol beyin yarıküresine bağlı sözel etkinliklerde 

erkeklerden daha başarılı olduklarını, Russo ve arkadaşları beyin çalışmalarıyla 

da kanıtlamışlardır (Russo ve ark., 2001).  

 

Yapılan birçok araştırma, davranış düzeyinde değişiklik olmasa da kadın 

ve erkek beynindeki sinirsel etkinliğin farklı olduğunu ortaya koymuştur. Piefke 

et al., kadın ve erkeklerde duygusal ve otobiyografik anıların bellekten geri 

çağrılmasındaki sinirsel ilişkiyi incelemek amaçlı bir deney gerçekleştirmişlerdir. 

Buna göre bellek performansı kadın ve erkeklerde farklılık göstermemiştir 

ancak, bilgiyi bellekten çağırma sırasında etkinleşen beyin alanlarında büyük 

farklılıklar gözlenmiştir (akt. Cahill, 2006). 

 

Cahill, yaptığı deneylere dayanarak kadın ve erkek beyninin hipokampüs, 

amigdala ve neokorteks gibi bilişsel alanları da dahil, her lobunda farklılıklar 

olduğunu öne sürmektedir (Cahill, 2006).  Buna göre cinsiyet farklılıkları genel 

ve yaygın olabileceği gibi (örneğin kortikal örtünün33 kadınlarda daha kalın 

olması) yukarıdaki deneylerde de belirtildiği gibi belirli bir alana yönelik de 

olabilir. Yapılan çalışmaların büyük kısmında kadın ve erkek beyinleri 

arasındaki bu farklılıkların, kadın ve erkek beynindeki yapılardaki farklılıklara 

dayandığı savunulmuştur. 

 

                                                
33 Cortical mantle teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Yukarıda sözü edilen ve beyin işlevlerini genel olarak cinsiyetle 

karşılaştıran çalışmaların yanı sıra, cinsiyet ve dil ilişkisini hem anatomik 

farklılıklara hem de beyinde dilin işlenmesindeki farklılıklara bağlayan 

araştırmacılar bulunmaktadır. Anatomik düzeydeki farklılıklara ilişkin bulunan ilk 

ve en çarpıcı bilginin, kadınlarda sol kortikal dil alanlarının daha büyük hacimli 

olduğunun bulunması olduğu söylenebilir (Geschwind ve Levitsky, 1968).  

 

Yapılan çalışmalar anatomik farklılıkların bulunmasından çok, dilin 

işlenmesine odaklanmıştır. Grabowski et al. tarafından yapılan bir deneyde, bir 

takım görsellerin adlarının anımsanmasında kadın ve erkek performans farkına 

ilişkin bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre kadın ve erkekler, görevi eşit 

başarı ile tamamlamışlardır ancak, bu performanslarıyla ilişkilendirilen beyin 

etkileşim örüntüleri büyük değişiklik göstermiştir (akt. Cahill, 2006).  

 

Shaywitz et. al. (1995), insan beynindeki dil işlevini cinsiyet açısından 

inceledikleri bir deney yapmışlardır. Sağ el yanallığı gösteren 19 erkek ve 19 

kadın üzerinde bir deney gerçekleştiren araştırmacılar, dil işlevlerinin erkeklerde 

bir yarıkürede toplanma gösterdiği, kadınlarda ise her iki yarıküreye de dağıldığı 

varsayımını test etmişlerdir. Araştırmacılar, denekleri fMRi kullanarak ortografik 

(harf tanıma), sesletimsel (uyak) ve semantik (semantik kategori) gibi 

görevlerde incelemişlerdir. Sesletimsel görevlerde beyin etkinleşmesi 

erkeklerde sol yarıkürede inferior frontal gyrus alanında yoğunlaşırken, 

kadınlardaki etkinleşme çok farklı gerçekleşmiştir. Kadınlarda daha saçınımlı bir 

dağılım izleyen etkinleşme hem sağ hem de sol yarıkürelerdeki inferior frontal 

gyrus da görülmüştür.  
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Benzer şekilde Rossell, Bullmore, Williams ve David (2002), yapmış 

oldukları deneyde fMRI kullanarak bir sözcükler ve görsel alan kullanımı 

sürecindeki beyin etkinleşmesinde cinsiyet etkenini incelemişlerdir. 6 erkek ve 6 

kadın üzerinde yapılan bu deneyde erkeklerin sağ görsel alanda, kadınların ise 

sol görsel alanda üstünlüklerinin olduğu bulunmuştur. Görüntüleme sonuçları 

erkeklerde güçlü bir sol yarıküre yanallaşması (inferior frontal ve fusiform gyrus) 

kadınlarda ise dil ile ilgili alanlarda daha simetrik bir örüntü ile birlikte sağ frontal 

ve sağ orta temporal alanlarda etkinleşme olmuştur. Bu bulgular, dil işleme 

alanlarındaki serebral organizasyonda göreve dayalı, cinsiyet farklılıklarının 

olduğunu ortaya koymaktadır.   

 

Gauthier ve arkadaşlarının (2009) beyindeki dil ile ilgili olan bölgelerin 

cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediklerini belirlemeye çalıştıkları bir 

başka çalışmada araştırmacılar, sözel akıcılığı yüksek ve düşük olan kadın ve 

erkek deneklerle çalışmışlar ve beyin etkinleşme gücünü incelemişlerdir. 

Oluşturulan toplam dört gruptan ikisi kadın, ikisi erkek deneklerden 

oluşmaktadır. Gruplar oluşturulurken sözcük üretme gibi belirli bir dilsel 

becerideki düşük ya da yüksek performansları göz önünde bulundurulmuştur. 

Daha sonra, grupların tümüne, kendilerine verilen belirli bir harfle başlayan en 

fazla sözcüğü bulma görevi verilmiştir. Grup çalışmaları sırasında denekler  

fMRI ile incelenmiştir. Deney sonucunda, hem cinsiyet hem de sözel akıcılık 

düzeyine göre etkinleşen beyin alanlarında farklılıklar bulunmuştur. Bulunan 

sözcük sayısından bağımsız olarak, erkeklerin beyinlerindeki klasik dil 

alanlarında kadınlara oranla daha fazla etkinleşme olmuştur. Bu bulgu, kadın ve 
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erkek beyinlerinde dilin işleyişi bakımından farklılıklar olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

 

Öte yandan, cinsiyetin dil becerisi (ya da başka beceriler) ile ilişkisi 

olmadığını savunan pek çok çalışma da bulunmaktadır. Hyde ve Linn’in (1988) 

çalışmaları, bu alandaki belli başlı çalışmalardan biri olarak sayılabilir. Hyde ve 

Linn, Amerika’da yetişkin ve çocuklar üzerinde yapılan 165 dil araştırmasını 

kapsayan bir meta analiz yapmışlardır. Bu analizdeki testler sözcük bilgisi, 

okuma becerisi, konuşma becerisi ve diğer sözel iletişim becerileri, makale 

yazma, SAT34, ve ACT35 (Sözel Bölüm) testlerini kapsamaktadır. Bu 165 

çalışmanın 44’ünde (%27) kadınların erkeklerden daha başarılı oldukları 

bulunmuştur. 109’unda (%66) cinsiyet etkeninin anlamlı bir fark yaratmadığı 

bulunmuştur. 12’sinde (%7) ise erkeklerin kadınlardan daha başarılı oldukları 

bulunmuştur. Genel olarak bu sonuçlar, kadınlar lehine gibi görünmekle 

beraber, denek sayıları, etki büyüklüğüne36 göre tam tersi bir sonuç çıkmıştır. 

Bunun nedeni, 900’den fazla denek sayısı olan en büyük araştırmada sonucun 

küçük bir farkla da olsa erkekler lehine çıkmış olmasıdır.  

 
“Yaptığımız meta analizin açıkça ortaya koyduğuna göre, sözel 
becerilerdeki cinsiyet farklılığının oranı o denli küçüktür ki, bu etkiyi 
sıfır olarak da yorumlayabiliriz.” (Hyde ve Linn, 1988:64). 

 

                                                
34 SAT:  Reasoning Test. Daha önceki isimleri Scholastic Aptitude Test ya da Scholastic Assessment 
Test’dir ve ABD’de üniversiteye giriş için kullanılan standart testtir. 
35 ACT: American College Testing Program Examination. Lise başarısı ve üniversiteye giriş için ABD’de 
uygulanan standart testtir. İngilizce matematik, okuma ve fen bilgisi olarak dört ana bölümden oluşur. 
Yazma bölümü, makale yazma becerisini ölçer ancak zorunlu değildir. 
36 Effect size teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Etki büyüklüğü, istatistikte, bir örneklem 
için iki değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.  
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 Cinsiyet ile dil arasındaki ilişkinin anlamlı olamayacak kadar az olduğunu 

ortaya koyan başka veriler de Sommers ve arkadaşlarının 2004 yılında 

tamamladıkları meta analizden gelmektedir. 2100’den fazla deneği kapsayan 26 

çalışmanın incelenmesi sonucu, dil lokalizasyonu ve işlemlerinde ne çocuklarda 

ne de yetişkinlerde cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 

çalışmalarda çoğunlukla sözcük üretme (sözel akıcılık ve sözcük türetme vb.) 

ya da dil anlama (semantik kararlar verme) etkinlikleri kullanılmıştır (Sommer et. 

al, 2004).  

  
Cinsiyet – dil ilişkisi ile ilgili tartışmalardan biri de Harasty ve Binder 

(2000) arasında geçen tartışmadır. Binder ve arkadaşlarının semantik izleme 

çalışmalarında kadın ve erkek beyinleri arasında bir fark olmadığını fMRi ile 

bulmalarına cevaben Harasty, alanyazından pek çok örneğin bu durumun aksini 

kanıtladığını söylemiştir. Binder ve arkadaşları ise makalelerinde şu şekilde 

yanıt vermişlerdir:  

 

Sözel akıcılığa ilişkin görevlerden grup olarak kadınların 
erkeklerden daha başarılı oldukları şüphe götürmez. Ancak buna 
dayanarak kadınların dil kullanımında erkeklerden daha başarılı 
olduklarını iddia etmek çok büyük bir genelleme olur: dil ile ilgili 
görevlerin çoğu cinsiyete ilişkin güvenilir cinsiyet farklılığı ortaya 
koymamaktadır ve bazılarında erkeklerin daha başarılı oldukları 
görülmektedir (Binder, 2000).  
 
 
Yukarıdaki tartışmalardan da görüleceği gibi cinsiyet ve dilin beyindeki 

işleyişi arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar henüz çok yenidir ve tartışmalar yeni 

yapılan çalışmalarla devam etmektedir. Konuya ilişkin net bir yargıya varmak, 

bulunulan noktada olanaklı görülmemektedir. 
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2.7. Parole’de Kullanılan Ara Yüzlerin Kuramsal Dayanağı  
 

Parole’de kullanılan ara yüzlerin işlevi bellek destekleyici olarak işlev 

görerek bilgilerin USB’e kodlanmasını kolaylaştırmaktır. Bellek Destekleyiciler37, 

bilginin USB’e kodlanmasını ve bilginin geri çağrılması süreçlerini kolaylaştıran 

yöntemlerdir. Bellek destekleyici yöntemler, içerikle doğal olarak var olmayan 

ilişkileri kurarak kodlamaya yardımcı olurlar. Bir başka söylemle doğal 

bağlantının var olmadığı durumlarda, çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. 

Öğrenilen bilgiler çok tekrar edilseler bile unutulabilirler, bellek destekleyiciler 

bilgilerin USB’te kalmalarına destek olmak anlamında önemlidir.   

 

2.7.1. Müzik Kullanımı 

Müzik, geleneksel eğitim sistemlerinde uzun yıllardır yok sayılmış 

olmasına karşın, insanın gereksinim duyduğu çok değerli nörobiyolojik işlevlerin 

gelişimini desteklemektedir. Müzik, dünyayı semboller ve işaretlerle ifade eden 

evrensel bir sembol sistemidir. Ayrıca, akademik başarıyı, algıyı, sosyal 

becerileri etkileyecek derecede etkin bir dildir (Cengiz, 2004). 

 

Müzik beynin tüm alanlarını ve bilinen tüm sinirsel alt sistemleri 

etkinleştirir (Levitin, 2006). Müziğin farklı bileşenleri beynin farklı alanlarında 

işlenir. Müziğin işlenme süreci bazen dilin işlenmesi süreciyle de çakışır. 

Örneğin konuşmayı anlamak için seslerin ve sözcüklerin birbirlerinden ayırt 

edilmeleri gerekir. Benzer şekilde ayırt edilen sözcüğün tonlaması da anlamı 

                                                
37 Mnemonic Device teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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çıkarsamada önemli rol oynar, ‘Elbisen çok güzel.’ tümcesinin alaycı tonda 

söylenmesi gibi.    

 

Müziğin belleğe doğrudan etkisi vardır. 1983 yılında Gardner tarafından 

ortaya atılan Çoklu Zekâ Kuramı’nda müzik, başlı başına bir zeka türü olarak 

sunulmaktadır (Gardner,1983).  Müziğin etkin bir öğrenme aracı olarak 

kullanılması üzerine yapılan çalışmalar müziğin güçlü bir bellek destekleyici 

olduğunu göstermiştir (Cengiz, 2004) ve (Ediboğlu-Cedden, 2000). Müziğin hem 

sağ beyin yarıküresini hem de limbik sistemi etkinleştirmesi bu anlamda 

önemlidir çünkü araştırmalar özellikle de limbik sistemin bilgilerin uzun USB’e 

kodlanmasında çok etkili olduğunu ortaya koymuştur (Jensen, 1996:218). 

Müzik, yaygın kanının aksine sadece sağ küreyi etkinleştirmez; müziğin armonik 

yapısı, araları, kalitesi, ses rengi ve alansal uzun süreli örüntüleri çoğunlukla 

sağ lob tarafından işlenirken, ses düzeyindeki değişiklikler, hızlı perde 

düzenleri, hız ve sözler de, beynin çoğunlukla sol lobunda işlenmektedir 

(Jensen, 2000). 

 

Leeds, kitabında müziğin öğrenmeye olan etkisine ilişkin yapılmış olan bir 

çok deneyden örnekler vermektedir. Bunlardan birinde erken yaşta müzikle 

ilgilenen ve/veya bir müzik aleti çalan bireylerin sözcük anımsama oranının, 

diğerlerine oranla %16 arttığından söz edilmektedir (Leeds, 2001:117). Müziğin 

bir başka önemli özelliği de bireylerin beyin dalgalarında değişim yaratabilme 

gücüdür. Bunun öğrenme açısından önemi, müziğin bir araç olarak kullanılması 

sonucu beyni öğrenme açısından en verimli olduğu ve saniyede 8-12 beyin 
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dalgasının gerçekleştiği alpha düzeyine (8-14 Hz düzeyi) çekilebilmesidir 

(Leeds, 2001:87).  

 

Müziğin farklı bileşenleri, beynin farklı bölümlerini etkinleştirmektedir. 

Örneğin, tanıdık olan müzik parçaları, Broca alanını, ritim ise hem Broca 

alanını, hem de beyinciği (cerebellum) etkinleştirmektedir. Uyum, beynin sol 

lobunu, sağdan daha fazla etkilemekteyken, ses rengi, sadece beynin sağ 

lobunu etkinleştirir (Zatorre ve Samson, 1991). Ses perdesi, sağ korteksi ve 

beynin arkasındaki precuneus adı verilen bölgeyi etkilerken, melodi, beynin her 

iki lobunu da eşit olarak etkinleştirmektedir. Özet olarak, müziğin, armonik 

yapısı, araları, kalitesi, ses rengi ve alansal, uzun süreli örüntüleri, beynin 

baskın olmayan lobu (çoğunlukla sağ lob) tarafından işlenirken, ses düzeyindeki 

değişiklikler, hızlı perde düzenleri, hız ve sözler de, beynin baskın olan lobunda, 

(çoğunlukla sol lob) işlenmektedir (Jensen, 2000). Beyinde bu denli geniş bir 

alanda işlev gören bir unsur olarak müziğin belleğe kodlamada da etkili olduğu 

sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Öğrenme ve anımsama için en etkili 

beyin dalga boyunun alfa dalga boyu olduğu kabul edilmektedir (Cengiz, 2004). 

Müzik beyin dalgalarını hızlandırıp yavaşlatabilen bir unsur olduğuna göre, 

bireyi alfa düzeyine getirebilme özelliğinin olduğu sonucuna ulaşmak yanlış 

olmayacaktır. Beynin farklı dalga boyları ve bilinçte meydana getirdikleri 

değişiklikler aşağıda verilmiştir:  

 

Delta ( 1-4 cps)  Derin uyku durumu; 

Theta ( 4-7 cps)  Yarı uyanık, yarı uykuda olma durumu; 

Alpha ( 8-12 cps)  Sakin,algılamaya hazır,rahat dikkat durumu; 
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Beta ( 12-25 cps)  Yoğun etkinlikler, tartışma vs. durumu; 

Super Beta (25+ cps) Yoğunluk, drama,alıştırma ve simulasyonlar  

 

 Beyin dalgaları üzerinde böyle bir etkisinin olması, müziğin bir araç 

olarak kullanılabileceği sonucunu doğurur. Bu şekilde bir bireyi yukarıdaki 

düzeylerden birine getirmek olanaklıdır. Örneğin her hangi bir bilginin daha 

kolay anımsanması isteniyorsa, bu bilgi bireye, bireyin beyin dalgaları alfa 

düzeyindeyken verilebilir ve art alanda çalınan müzik, bireyin beyin dalgalarını 

alfa düzeyine gtirmek için bir araçtır.  

2.7.2. Duygusal Bağ Kurma 

 Öğrenilen bilgilerin belleğe kodlanması sırasında bilgiyle duygusal bağ 

kurulmasının ya da öğrenme bağlamının duygusal olarak bireyi harekete 

geçiren bir bağlam olmasının öğrenmenin kalıcılığına, bir başka deyişle bilginin 

USB’ye kodlanmasına yardımcı olduğu görüşü pek çok araştırma bulgusuyla 

desteklenmektedir. Bazı araştırmacı bunun da ötesinde, duygusal etiketi 

olmayan içeriğin çok azının anımsanabileceğini savunmaktadır (Kovalik ve 

D’Olsen, 1998). Sprenger, duygusal belleğin bütün diğer bellek türlerinin önüne 

geçtiğini, bunun nedeninin de insan beyninin duygulara öncelik vermesi 

olduğunu belirtmektedir (Sprenger, 1999). Bir başka araştırmacıya göre, hem 

olumlu, hem de olumsuz duygular beynin bilgilerin kodlanmasını güçlendiren 

sinirsel ileticiler salgılamasına yol açar (LeDoux, 1996).  
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Çalışmalar belleğin, amigdalanın ve adrenerjik sistemin38 etkinleşmesi 

sonucu ortaya çıkan duygusal uyanıştan etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

Duygusal uyanış durumlarında sempatik sistemin bellek modülasyonuna engel 

olduğu bulunmuştur (Cahill ve ark. 1994). Ayrıca, duygusal uyanışa yol açan 

uyaranların USB’ye aktarılması ile kodlama sırasında amigdalanın etkinliği 

arasında bir bağıntı olduğu da ortaya konmuştur (Cahill ve ark. 1996).  

Amigdala ve ait olduğu limbik sistemin bellek ve duygularla doğrudan ilişkili 

olduğunu Damasio’da savunmaktadır: 

 

"Bence, beynin belirli bir bölgesinde duygu/his, dikkat ve işleyen 
bellekle ilgili sistemler arasında çok yakın bir etkileşim var ve bu 
sayede gerek dış eylemler (hareket), gerekse iç eylemler (zihinde 
canlandırma, akıl yürütme) için gerekli olan enerjinin kaynağını 
oluşturuyorlar. Bu kaynak bölgesi, limbik sistem bilmecesinin diğer 
bir parçası olan ön singulat korteksidir.” (Damasio, 1999:81)  

 

 Duygusal olarak etkilenilen olayların anımsanma oranı günlük işlerle 

olanlardan daha fazladır. Bu öznel ifade deneylerle de desteklenmektedir. 

Episodik bellek, duygusal olarak yoğun olaylarda daha etkin çalışmaktadır 

(Hamann, 2001). Laboratuar deneylerinde sık sık olumlu ya da olumsuz 

duygularla dolu olan resim, sözcük ya da filmlerin nötr olanlara oranla daha 

fazla anımsandığı ortaya konulmaktadır (Hamann, 2001). Bir görüşe göre bir 

bilginin kodlanması sırasında oluşan duygusal yoğunluk, adrenal stres 

hormonlarının salınımına ve bunun bir sonucu olarak da bellek ve duygularla  

ilgili olan amigdalanın ve orta şakak lobundaki alanların etkinleşmesine yol 

açmaktadır. Bu hormonlar sağlıklı bir beyinde, bellekle ilgili olan beyin 
                                                
38 Otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Sempatik sinir sistemi olarak da bilinir. Özellikle stres 
ortamlarında devreye girer, kalp atışlarını hızlandırır, ter bezlerini kontrol eder, karaciğerede glikoz 
salınımını artırır. Bedeni “kaç ya da savaş” durumuna getirir. 
http://www.thefreedictionary.com/sympathetic+nervous+system Erişim tarihi: 12.07.2010. 
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yapılarında daha fazla sinirsel aktiviteye, sonuç olarak da daha fazla 

anımsamaya yol açmaktadır (McGaugh,McIntyre, & Power, 2002).  

 

2.7.3. Görsel Kullanımı 

 Duyu organları tarafından algılanan tüm bilgilerin tek bir yerde 

depolanmadığı, belleğin bir yerden çok bir süreç olduğu daha önce tartışılmıştı. 

Sylwester, birden fazla ağ içine kodlanan bilginin çok daha kolay erişilebilir 

olduğunu savunmuştur. Bir başka deyişle bu tür bilgiler kalıcıdır ve kolay 

unutulmazlar.   

  
Nesne ya da olaylar belleğe birden fazla duyu organı kanalıyla 
kodlanırsa (görme, duyma, dokunma, tatma), birden fazla birbiriyle 
ilişkili bellek ağına kodlanırlar. Bu şekilde kodlanan bir anı, tek bir 
bellek ağına kodlanan bir anıya göre çok daha güçlü ve kolay 
erişilebilir olmaktadır (Sylwester, 1995:96). 

 

 Görsel girdiler USB’e kodlanmadan önce çalışan bellekte tutulur. 

Baddeley’in çalışma belleği modelinde görsel girdiler görsel – alansal çizim 

tahtasında tutulmaktadır. Görsel girdilerin kodlanmasında amigdala önemli bir 

rol oynar çünkü görsel girdi kodlanırken yan sistemlerden alınan girdinin olumlu 

ya da olumsuz olarak kodlanma bilgisi USB’e kodlanmasında büyük önem taşır 

(Baddeley ve ark. 2009:44- 59). 

 

Mesulam’a göre limbik yapıdaki her nöron daha önceden depolanmış 

bilgilerle meşgul durumdadır, yeni bilgiler mevcut olanların üzerine 

kaydedilmelidir ve yeni bilgi miktarı sınırsızdır (Mesulam, 2000:59). Yeni anıların 

kalıcı biçimde öğrenilebilmesi için çağrışımsal ayarlamaların yapılması 
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gerekmektedir. Bu çağrışımsal ayarlamalar genellikle kişiye özeldir. Her bireyin 

beyninin özgün olması da bundandır. Mesulam, açık belleğin büyük ölçüde 

bireysel çağrışım sürecine dayandığını savunmaktadır. Çağrışımlar ise beyine 

önceden kodlanmış görsel bilgilerle daha etkili olmaktadır.  

 

“Açık bellek süreci her bir bireyin kişisel anlam taşıyan olaylar 
temelinde deneyim ve bilgiye ilişkin benzersiz bir kayıt inşa 
etmesine olanak verir. Bir anının kodlanması ve geri çağrılması 
serebral korteksin neredeyse bütün kısımlarını devreye sokabilir. 
(Mesulam, 2000:61)  
 
 
 Bilginin çoklu kanaldan kodlanması ve özellikle de sözsel ve görsel 

girdinin kodlanması konuları ikili kodlama kuramı kapsamında yukarıda 

tartışılmıştır. 

 

2.7.4. Anahtar Sözcük Yöntemi 

Anahtar sözcük yönteminin de etkili bir bellek destekleyici (mnemonic) 

strateji olduğu alan yazında belirtilmektedir. Atkinson’ın (Atkinson ve Raugh 

1975) bulduğu bu yöntemde amaç daha önce bilinmeyen bir sözcük ya da 

kavramın daha somut ve anlaşılır hale getirilerek belleğe kodlanmasına ve 

anımsanmasına yardımcı olmaktır. Anahtar sözcük yönteminde, yeniden 

kodlama, ilişkilendirme ve geri çağırmadan oluşan üç aşama bulunmaktadır. 

Yeniden kodlama aşamasında öğrenci, yeni sözcüğü daha kolay 

canlandırabileceği ve sesletimi bu sözcüğe benzeyen başka bir sözcükle 

değiştirir. Örneğin “hirsute” sözcüğü saçla kaplı anlamına gelmektedir. Öğrenci 

bu sözcüğü “hair suit” olarak (anlam ve sesletim olarak benzeyen, çağrıştıran 

sözcük) yeniden kodlayabilir. Bu aşamada öğrenci bu iki sözcüğü (anımsanacak 
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olan sözcük ve anımsatıcı sözcük) birkaç kez tekrar ederek bağlantıyı 

güçlendirir. İlişkilendirme aşamasında ise, iki sözcük arasındaki çağrışım 

bağlantısının pekişmesi için öğrenci, bu sözcükleri anımsatan görsel bir imge 

üretir. Bu imgeyi hayal edebileceği gibi bir yere çizmesi de mümkündür. Örneğin 

“hirsute” sözcüğünü anımsamak için öğrenci hair ve suit sözcüklerini kullanarak 

saçtan yapılmış bir takım elbise giyen bir adam hayal edebilir. Saç ile kaplı 

anlamına gelen bu sözcüğü bu şekilde daha kolay anımsayacaktır. Son aşama 

olan geri çağırma aşamasında öğrenci önce anımsatıcı sözcüğü (hair suit), 

daha sonra bununla bağlantılı olan imgeyi (saçtan yapılmış bir takım elbise 

giyen adam) anımsar ve son olarak hedef sözcüğü bellekten çağırır (Atkinson, 

1975).  

 

Anahtar sözcük yöntemi temel olarak hedef dildeki sözcüğün anadildeki 

başka bir sözcükle sesletimsel ya da ortografik benzerliği üzerine kurgulanmış 

olan bir yöntemdir. Sözcüklerin süreç içerisinden tesadüfî olarak değil, özel bir 

öğrenme sürecinden geçerek daha iyi öğrenilebileceğini öne süren pek çok 

araştırmacı bu yöntemi araştırma konusu yapmışlardır. Bu çalışmalar daha çok 

anahtar sözcük yöntemiyle farklı sözcük öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması 

biçiminde olmuştur. Benzer bir deney yapan Shapiro ve Waters’da bu yöntemin 

geçerliliğini savunmaktadır (Shapiro ve Waters, 2005). Carney ve Levin (2008) 

yapmış oldukları bir deneyde bu yöntemi yabancı dildeki sözcüklerle değil, 

anadilde öğrencilerin zorlandıkları sözcüklerle test etmişlerdir. Bu testin sonucu 

da anahtar sözcük yönteminin hedef sözcüklerin belleğe kodlanmasında etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Etkili bir sözcük öğrenimi olduğu alan yazındaki 
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çalışmalarla da desteklenen anahtar sözcük yöntemi, bu çalışma kapsamında 

hazırlanan Parole ile sözcük öğrenme yönteminin bir unsurunu oluşturacaktır.  

 

Anahtar sözcük yöntemi, sözcüklerin bağlamdan kopuk olarak 

öğretilmesi nedeniyle eleştirilmektedir ancak Levin ve arkadaşlarının yaptıkları 

deneylerde anahtar sözcük yönteminin bağlam içinde sözcük öğretimi 

yönteminden üstün olduğu bulunmuştur. Levin ve arkadaşları (1992) toplam 428 

öğrenci ile yaptıkları dört farklı deneyde anahtar sözcük yöntemini kullanan 

öğrencilerin anımsama performanslarının sürekli olarak bağlamdan sözcük 

öğrenimi yapan öğrencilerden çok daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

 

Sadoski (2000) ise yukarıda sözü edilen çalışmayı geliştirerek yaptığı 

deneyde hem anahtar sözcük yöntemini hem de bağlamdan sözcük öğrenimi 

yöntemini birlikte kullanmış ve böylece ikili kodlama kuramını da destekleyen 

olumlu bulgulara ulaşmıştır.  

 

2.8. Bilgisayar Temelli Öğretim Teknolojileri (BÖTE) 
 
 Çoklu ortam teknolojileri öğretimde giderek artan bir kullanım alanı 

bulmuştur. Araştırmacılara göre, çoklu ortam yazılımlarının başarısı bu 

ortamların birbirini tamamlayacak şekilde işe koşulmasından 

kaynaklanmaktadır. Çoklu ortam tasarımlarına kuramsal çerçeve sağlayan İkili 

Kodlama Kuramı, aynı bilginin birbirini destekleyen farklı biçimlerde 

kodlanmasının, öğrenmede verimliliği ve etkililiği artıracağı varsayımına 

dayanmaktadır. Bu konu ile ilgili yürütülmüş pek çok araştırma, ikili kodlamanın 
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akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Paivio 

tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin 

yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını, 

hatırlandığını tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte 

sunulduğunda öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir. İkili Kodlama 

Kuramı’ndan yararlanarak, Mayer’in geliştirdiği Çok Ortamlı Öğrenmede Bilişsel 

Model, üç önemli bilişsel süreci tanımlamaktadır: Bilgileri seçme, düzenleme ve 

bütünleştirme. Modelin rehberlik ettiği bir dizi araştırma sonunda, Mayer, 

öğrenmeyi destekleyecek önemli ilkeler önermiştir (Aldağ ve Sezgin,2003).  

 

2.8.1. Yabancı Dil Öğreniminde BÖTE kullanımı 

Yabancı dil öğretiminde CALL  yani, Bilgisayar Destekli Eğitim 

Teknolojileri’nden (BDDÖ) faydalanmanın tarihsel sürecini en iyi ortaya koyan 

yazarlardan biri olan Chapelle (2001) kitabının giriş sayfasında aşağıdaki 

anekdotu anlatmaktadır; 

“1980 yılında San Francisco’da yapılan yıllık TESOL39 
Konferansı’nda meraklı bir kalabalık, Joan Jamieson ve benim 
hazırladığımız atölye çalışmasına katılmışlardı. Çalışma 
İngilizce’nin ikinci dil olarak öğretilmesinde (ESL) kullanılan bir 
bilgisayar yazılımının tanıtılması üzerine kuruluydu. Çalışmayı 
hazırlarken Joan ve benim amacımız, halihazırda kullanılmakta 
olan bu ESL yazılımının nasıl yazıldığını ve izlence içinde nasıl 
kullanıldığını anlatmaktı. Mesleğe yeni başlayan deneyimsiz kişiler 
olarak bilgisayarın, kendi iş yerimizde olduğu gibi her yerde 
yabancı dil öğretiminde kullanıldığı varsayımından yola çıkmıştık. 
Bu nedenle de dinleyicilerimizden gelen “Bilgisayar yabancı dil 
öğretiminde kullanılmalı mı?” türü sorular bizde büyük bir 
şaşkınlığa yol açmıştı….1990’lara gelindiğinde “Bilgisayar yabancı 
dil öğretiminde kullanılmalı mı?”sorusu, yerini “İkinci dil 
öğretiminde bilgisayar en iyi nasıl kullanılır?” sorusu almıştı bile. 
21. yüzyıla girerken, günlük dil kullanımı teknolojiye o denli bağlı 

                                                
39 Teachers of English to Speakers of Other Languages. Dünyaca tanınan ve başka dil konuşucularına 
İngilizce öğreten öğretmenlerin üye olduğu sivil bir kuruluş. 
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bir halde ki, teknoloji kullanarak dil öğrenmek neredeyse günlük 
yaşamın bir gerçeği olmuş durumda. Bu durum özellikle de ikinci 
dil edinimi (ESL) ile ilgilenen dilbilimcilere önemli ipuçları 
sunmaktadır.”  

 

Gerçekten de yabancı dil öğrenimi alanında BDDÖ uygulamaları büyük 

bir gelişme göstermiştir. Bugün dil laboratuarlarında teyp değil bilgisayar 

kullanılmakta ve teknoloji dil öğreniminin her alanında kendini göstermektedir. 

Yazılımlar sayesinde telekonferans yöntemi ile aynı anda birden fazla ülkedeki 

öğrencilere ders verilebildiği gibi yine yazılımlar sayesinde dünyanın her 

yerinden birçok kişi aynı anda güvenli ağ bağlantısı üzerinden TOEFL40 gibi 

uluslar arası geçerliliği olan sınavlara girebilmektedir. Çeşitli yazılımlar ve 

programlar artık birçok kurumda sıradan birer eğitim aracı haline gelmektedir. 

Özellikle özel/vakıf üniversitelerinde öğrencileri özendirmek için dağıtılan 

dizüstü bilgisayarlar sayesinde derslerde çoklu ortam etkin bir şekilde 

kullanılabilmektedir. Uzaktan eğitimin giderek yaygınlaştığı eğitim dünyasında, 

giderek artan yazılım ve program gereksinimine cevap verebilecek güncel 

çalışmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Iacob (2009), BDDÖ’nün kullanımının sağlayacağı yararları şu şekilde 

özetlemektedir;  

 BDDÖ, yeni bir dili öğrenirken gerekli olan çoklu bellek sistemlerini 

harekete geçirecek çoklu medya ortamlarını en kolay sunan bir 

ortam sağlamaktadır. Ekranda beliren görsel ve işitsel materyaller 

                                                

40 Test of English as a Foreign Language. İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenenler için yapılan uluslar 
arası bir test. 

 



84 
 

öğrencide olumlu bir beklenti oluşturmakta ve ilgi ve dikkatini 

yöneltmesini kolaylaştırmaktadır. Bu öğrenme hayatı, gerçek 

hayattaki öğrenme deneyimlerine en yakın olanıdır.  

 BDDÖ ile öğrenme eylemini odağı öğretmen değil, öğrenci 

olacaktır. Bunun ise öğrenmeye olumlu etkileri vardır. Öğrenme, 

öğretmenin varlığından kaynaklanan stresi ortadan kaldırdığı için 

daha verimli gerçekleşir.  

 BDDÖ öğrenciyi, kendi öğrenme sürecinde daha özgür kılar çünkü 

öğrenci kendi öğrenme hızını ayarlayabilmektedir. Daha hızlı ya 

da yavaş öğrenen öğrenciler bu şekilde kendi belirledikleri hızda 

öğrenmekte ve verim artmaktadır.   

 

Daha önceki çalışmalar göstermektedir ki,  okuldaki metinlerde geçen 

sözcüklerin daha iyi anımsanabilmesi için sözcükle birlikte görsel bir imgenin 

sunulması daha iyi sonuç verebilmektedir. Bunun nedeni, görselin uzun süreli 

bellekteki benzer başka bilgileri etkinleştirmesi sayesinde anımsamanın daha 

hızlı gerçekleşmesi olabilir (Acha, 2009). Bu da ikili kodlama kuramıyla 

desteklenen bir bulgudur. Sözcük ve görsel imge aynı anda sunulduğunda, her 

iki girdi çalışan bellekte aynı anda işlenir ve belleğe de bu şekilde kodlanır 

(Paivio, 2006). BDDÖ programları bu ikili kodlama için gerekli olan girdileri 

sunmanın en kolay yolu olarak görülmektedir.  
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2.9. Parole’yi Destekleyen Alanyazın Çalışmalarına Genel Bakış 
 

 Parole, tezin sorun bölümünde ifade edilen temel sözcük öğrenme 

sorunlarına bir çözüm olması amacıyla özgün olarak tasarlanmış, temelde 

dilbilim olmak üzere farklı disiplinlerdeki kuramlardan etkilenerek yazılmış olan 

bir yazılımdır. Yukarıdaki bölümlerde Parole’nin kuramsal dayanağı ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır (bkz. s.79). Bunları yeniden özetlemek gerekirse, yazılımın 

temelinde Bilişsel Bilim ve Bilgiyi İşleme Kuramı’nın yer aldığı söylenebilir. 

Bilgiyi işleme kuramı kapsamında Atkinson-Shiffrin, Baddeley-Hitch ve Craik-

Lockhart gibi kuramcıların ortaya attıkları bulgu ve kuramlar bulunmaktadır. Bu 

kuramcılar, bilginin beyinde işlenmesine ilişkin farklı savlar ortaya atmış olmakla 

birlikte, ortak ilkeler de benimsemişlerdir. Parole bu ortak ilkelerden yola 

çıkılarak tasarlanmıştır. Yazılımda görsel kullanımına ilişkin ayrı bir bölümün 

bulunmasının nedeni Paivio’nun ortaya attığı ikili kodlama kuramı’dır. Bellek ile 

ilgili alanyazının taranması sonucu elde edilmiş olan temel ilkeler ve bellek –

öğrenme ilişkisinin araştırılması sonucu, bu bulgular yabancı dilde sözcük 

öğrenmeye uyarlanmış ve yazılımın tasarlanmasında temel olmuştur. Yazılım 

tasarlanırken unutma ile ilgili alanyazından da yararlanılmış ve kodlama, geri 

çağırma ve bilgilerin USB’e aktarılmasındaki sorunlar gözden geçirilerek 

yazılımın tasarlanmasında etkili olmuştur.  

 

 Dilin beyindeki lokalizasyonu da yazılımın tasarlanmasında yararlanılan 

bir çalışma alanıdır. Yazılımda hem sağ hem de sol beyin yarıkürelerinin 

işlemesini devreye sokacak etkinlikler bulunmaktadır. Bu şekilde en etkin 

sözcük öğreniminin gerçekleşeceği tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra yabancı dil 
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öğretiminde kullanılan teknikler olan sözcüğün ulamının bulunması, sözcüğün 

İngilizce anlamının sözlükten bulunması, sözcüğün Türkçe anlamının sözlükten 

bulunması, sözcük ile birlikte kullanılan edatların bulunması, sözcüğün 

kullanıldığı örnek cümlelerin bulunması ve sözcüğün bağlam içerisinde 

görülmesi gibi teknikler de yazılımda yer almaktadır. Müzik ve görsel kullanımı 

ve öğrenilecek olan bilgi ile duygusal bir bağ kurma gibi unsurlar bellek 

destekleyiciler kapsamında ele alınmıştır. Bellek destekleyici olarak işlev gören 

ve yazılımda kullanılmış olan bir başka yöntem de anahtar sözcük yöntemidir. 

Çoklu zeka kuramı içinde yer alan farklı zeka türlerinden birkaçı da yazılımda 

yer almaktadır. 

 

 Yukarıda sözü edilen ve farklı disiplinlerden gelen teori ve kuramlardan 

yararlanılarak geliştirilen Parole, yabancı dilde sözcük öğrenmek için 

kullanılabilecek farklı bir model denemesi olarak tasarlanmıştır.  
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3. UYGULAMA ve YÖNTEM 
 

3.1. Parole Öncesi Süreç 

3.1.1. Deney ve Kontrol Grubunun Belirlenmesi 

Çalışma, 2008 – 2009 akademik yılının 3. döneminde Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini TOBB ETÜ Yabancı Diller 

Bölümü’nde İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. TOBB ETÜ’de 

hazırlık okuyan öğrenciler İngilizce düzeylerine göre üç farklı grupta öğrenim 

görmektedir. A düzeyi başlangıç, B düzeyi orta öncesi, C düzeyi ise orta düzey 

olarak gruplanmaktadır. Öğrencilerin dil düzeyleri akademik yılın başında 

yapılan Düzey Belirleme Sınavı ile saptanmakta ve öğrenciler daha sonra 

başarı durumlarına göre okuyacakları sınıflara atanmaktadırlar. TOBB ETÜ’de 

bir akademik yıl üç dönemden oluşmakta ve toplam 1200 saat ingilizce dersi 

verilmektedir. Birinci dönemin sonunda öğrencilerin başarı ortalamaları 

alınmakta ve sınıflar bu yeni ortalamalara göre yeniden oluşturulmaktadır. Bu 

şekilde her bir sınıf dil başarı ortalamasına göre sıralanmaktadır. C düzeyi 

öğrencileri yalnızca bir dönem ders gördüklerinden bu öğrenciler çalışmaya 

katılmamışlardır. Yabancı Diller Bölümü öğrencilerinin bölümlerine geçebilmeleri 

için yıl sonunda yapılan TOEFL IBT sınavından belli bir puan almış olmaları 

şarttır. Bu nedenle bölümde okuyan öğrencilerin ingilizce öğrenme konusundaki 

motivasyonları yüksektir.  

 

TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü İdari Koordinatörlüğü’nün izni ve 

önerisi doğrultusunda yalnızca A düzeyindeki öğrenciler çalışma kapsamına 
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alınmıştır. Bu öğrencilerin başlangıç düzeyinde olmaları ve akademik yıl 

sonunda girecekleri sınav için B düzeyi öğrencilerine göre daha fazla çaba sarf 

etmeleri gerektiğinden motivasyonlarının da daha yüksek olacağı 

düşünülmüştür. Bu etkenin dışında A düzeyi öğrencilerinin seçilmiş olmasının 

başka bir nedeni yoktur.  

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Yabancı Diller Bölümü 

izlencesinde örtük bir sözcük öğretimi yapılmakta ve işlenen kitaplardaki okuma 

parçalarında öğrencilerin sözcükleri bağlamdan çıkarmaları beklenmektedir. 

Aynı yaklaşım, okuma dışındaki diğer beceriler için de geçerlidir ve sözcüklerin 

Türkçe karşılıkları asla verilmemektedir. Bu durum uygulama boyunca ne deney 

ne de kontrol grubundaki öğrencilere uygulamada kullanılan sözcüklere ilişkin 

her hangi bir eğitim verilmeyeceği, her hangi bir sözcük öğrenme uygulamasının 

yapılmayacağı anlamına gelmektedir ve bu da çalışmanın geçerlilik ve 

güvenilirliği bakımından son derece önemlidir. 

 

TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü A düzey’inde her sınıf ortalama 24 

öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın istatistiksel anlamda daha güvenilir 

olması için hem kontrol hem de deney grubu öğrenci sayılarının çok olmasına 

çaba gösterilmiş bu nedenle deney grubu için iki, kontrol grubu için de iki sınıf 

belirlenmiştir. Uygulama başlangıcında uygulamaya katılan öğrencilerin sayısı, 

deney grubunda 49, kontrol grubunda ise 48 olmak üzere 97dir. Ancak bulgular 

bölümünde de değinileceği gibi son test ve ikinci son teste girmeyen 

öğrencilerin testleri değerlendirilmeye alınmadığından çalışma, deney grubunda 
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41, kontrol grubunda ise 36 öğrenci olmak üzere toplam 77 öğrenci ile 

tamamlanmıştır.   

 

Hem deney hem de kontrol grubunda okuyan öğrencilerin bölümleri 

birbirinden farklılık göstermektedir. Öğrenciler sınıflara sadece başarı 

ortalamalarına göre atanmıştır ve bölüm, cinsiyet vb. değişkenler göz önünde 

bulundurulmamıştır. Bu çalışma kapsamında okudukları bölüm ile başarı 

arasındaki ilişki değerlendirilmeyeceğinden sınıflar belirlenirken öğrencilerin 

hangi bölümleri kazanmış oldukları dikkate alınmamıştır. Cinsiyet ile başarı 

ilişkisi bu çalışmanın araştırdığı sorular arasında yer almaktadır ancak sınıfların 

sadece başarı sıralamasına göre belirlenmiş olmaları ve cinsiyetin bir değişken 

olmaması nedeniyle her gruba eşit sayıda kız ve erkek öğrenci atanması 

mümkün olmamış, oluşmuş olan sınıflarda bulunan kız ve erkek öğrenciler 

değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre deney grubunda; 19 kız, 17 erkek 

öğrenci; kontrol grubunda da, 19 kız, 22 erkek öğrenci bulunmaktadır. Deney ve 

kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin oranları çalışmanın istatistiksel 

geçerlik ve güvenilirliğini etkilememektedir. Araştırma sorusu Parole 

programının kız ve erkek öğrenciler üzerindeki etkinliği olduğundan, kontrol 

grubundaki kız ve erkek öğrenciler birbirleriyle karşılaştırılmamışlardır.  

 

Daha önce de belirtildiği gibi TOBB ETÜ’de sınıflar başarı ortalamalarına 

göre sıralanmaktadır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı 

ortalamalarının eşit olmasa da birbirlerine çok yakın olmaları çalışmanın 

geçerlik ve güvenilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu 

durumun çalışmanın güvenilirliğini etkilememesi için deney ve kontrol gruplarına 
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seçilen ikişer sınıf seçilirken başarı ortalamaları birbirine en yakın olan gruplar 

seçilerek deney ve kontrol grubunun oluşması sağlanmıştır. Buna göre en 

başarılı sınıflardan 2. ve 4. sınıflardaki öğrenciler deney grubuna; 3. ve 5. 

sınıflardaki öğrenciler de kontrol grubuna atanmıştır. Buna göre deney 

grubundaki öğrencilerin başarı ortalamaları 78.7; kontrol grubu öğrencilerinin 

başarı ortalamaları 77.9 olmuştur. Ortalamadaki bu fark çalışma açısından bir 

engel teşkil etmediği gibi; TOBB ETÜ’deki bu uygulama kontrol ve deney 

gruplarındaki öğrencilerin başarı ortalamalarının birbirine çok yakın olduğunu 

ortaya koyarak çalışmanın geçerlik ve güvenilirliğine katkıda bulunmuştur.  

 

TOBB ETÜ’de her öğrenciye kayıt tarihinde bir diz üstü bilgisayar 

verilmekte ve öğrenciler bu bilgisayarları okulda ya da evde 

kullanabilmektedirler. Ayrıca okul kampüsünün her yerinden kablosuz internet 

erişimi bulunmaktadır. Öğrencilerin bu olanakları, uygulamayı kolaylaştıran bir 

durum olmuştur.  

3.1.2. Deney ve Kontrol Gruplarına Eğitim Verilmesi 

Deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasının ardından, deney grubuna 

Parole’yi tanıtan bir eğitim verilmiş ve öğrencilerin yazılımı nasıl kullanacakları 

iki saat süren uygulamalı bir eğitimle anlatılmıştır. Bu eğitimde hem Parole 

uygulamalı olarak tanıtılmış hem de öğrencilerin sözcük öğrenme ve öğrenme 

biçemleri konusunda farkındalıklarını artırmaya ve deney grubu olarak 

yapmaları gerekenler konularında bilgi veren bir yansı sunulmuştur (bkz. EK 1). 

Bu eğitimde Parole programının dayandığı temeller, öğrenme biçemleri, parole 

programının bilgisayarlara nasıl kurulacağı, uygulamanın nasıl çalıştırılacağı ve 
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kullanılacağı gibi konulara değinilmiştir. Bu eğitimin amacı öğrencilerin programı 

doğru biçimde kullanmalarını sağlamanın yanı sıra, öğrencilerde programı 

kullanmaya yönelik bir istek oluşturmaktır. Eğitimin sonunda deney grubu 

öğrencilerinden programı kullanmaya yönelik çok olumlu dönütler alınmıştır. 

Eğitim sırasında deney grubu sınıflarında derse giren öğretim elemanları da 

bulunmuştur. Bu sayede süreç içerisinde programı kullanmaya yönelik oluşan 

öğrenci sorunları daha etkili çözülmüştür. Öğretim elemanları bu tür teknik 

problemlerin çözümü haricinde öğrencilere ders içinde ya da dışında çalışmaya 

yönelik her hangi bir destekte bulunmamışlardır. 

 

Eğitimin ardından bir e-posta servis sağlayıcısından theparoleproject 

@gmail.com adresi alınarak tüm deney grubu öğrencilerine duyurulmuş ve 

böylece öğrencilerin teknik destek ya da başka konularda soruları olduğunda 

araştırmacıyla internet üzerinden görüşme olanağı sağlanmıştır. Bu iletişim 

adresi üzerinden sadece Parole’yi kullanmayla ilgili sorular yanıtlanmış, 

çalışmayı etkileyebilecek başka bir bilgi verilmemiştir.  

 

Kontrol grubuna da kırk dakika süren bir oturumda eğitim verilmiştir. 

Kontrol grubuna Parole ile ilgili her hangi bir bilgi verilmemiş ancak tüm 

öğrencilere sözcük öğrenme süreçlerinde onlara destek olması amacıyla farklı 

sözcük öğrenme yöntemlerini sıralayan bir başvuru belgesi dağıtılarak 

kendilerine verilen 100 sözcüğü çalışırken bu belgeden faydalanmaları 

söylenmiştir (bkz. EK 2). Eğitimde bu belgede adı geçen yöntemler tek tek 

tanıtılmış ve öğrencilerin bu yöntemlerden istediklerini çalışabilecekleri 

belirtilmiştir.  Kontrol grubundaki öğrencilerin çoğunluğu bu başvuru 
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belgesindeki yöntemleri zaten kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. En çok 

kullanılan yöntemlerin, ezberleme, sözcük listeleri hazırlama, tekrar etme, 

öğrenilen her bir sözcüğün Türkçe karşılığının yazıldığı sözlükler hazırlama gibi 

geleneksel yöntemler olduğu bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerine 

kendilerine verilen belgede sözü edilenlerin dışında kullandıkları her hangi bir 

yöntem var ise bunu belgeye yazarak not etmeleri istenmiştir. Bu bilginin 

çalışma ile doğrudan bir ilgisi yoktur ancak öğrencilerin kullandıkları dikkate 

değer farklı bir yöntem varsa bunun öğrenilmesinin dolaylı bir veri olacağı 

düşünülmüştür.   

3.1.3. Deney Grubu Öğrencilerinin Gizlilik Belgesini İmzalamaları 

Deney grubunun Parole’yi kullandığı uygulama süresince kontrol 

grubunun bu Parole’ye erişiminin olmaması çalışmanın geçerlik ve güvenilirliği 

için son derece önemlidir. Bu konuda eğitim sırasında deney grubu 

öğrencileriyle görüşülmüş ve her öğrencinin gizlilik ilkelerine uyacağına ilişkin 

bir duyuruyu okumaları ve imzalamaları istenmiştir (bkz. EK 3).  

 

Parole’yi yüklemek için gerekli olan CD-ROM yalnızca deney grubu 

sınıflarında derse giren öğretim elemanlarına dağıtılmış ve Parole her 

öğrencinin diz üstü bilgisayarına öğretim elemanı tarafından tek tek 

yüklenmiştir. Parole ile ilgili sorunlar nedeniyle yeniden yükleme gereken 

durumlarda öğrenciler yine öğretim elemanlarına başvurmuşlardır. Yüklemenin 

bu şekilde yapılmasının nedeni, Parole’nin yalnızca deney grubu öğrencilerinde 

bulunmasını sağlayarak araştırmanın güvenilirliğini artırmaktır.  
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3.1.4. Deney Grubu Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Belirlenmesi 

Öğrenme biçemlerinin öğrenme ve kalıcılığa etkisinin olup olmadığı da 

bu tezin araştırma sorularından biridir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme 

biçemlerinin doğru biçimde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi deney ve kontrol grupları oluşturulurken öğrenciler, öğrenme 

biçemlerine göre gruplanamamıştır. Bunun bir nedeni sınıfların bu değişkene 

göre değil başarı ortalamalarına göre zaten daha önceden oluşturulmuş 

olmalarıdır. Bir diğer neden ise çalışmanın deseni bakımından her grupta farklı 

öğrenme biçemlerinin bulunmasının gerekliliğidir. Sonuç ve değerlendirme 

bölümünde açıklanacağı gibi, değerlendirme yapılırken aynı grup içinde 

karşılaştırmalar yapılacaktır ve bu karşılaştırmaların gerçekleştirilebilmesi için 

grup içerisinde farklı öğrenme biçemi baskınlıklarına sahip olan ya da hiç 

baskınlığı olmayan öğrencilerin bulunması gerekmektedir. Öğrencilerin 

öğrenme biçemlerini belirlemek amacıyla BİG16 Öğrenme Biçemi Envanteri 

uygulanmıştır (Şimşek, 2002) (bkz. EK 4). Daha sonraki bir başlıkta 

ayrıntılarıyla açıklanacağından bu başlıkta yalnızca öğrenme biçemi baskınlığı 

olan öğrencilerin sayısı verilecektir. Deney grubundaki 36 öğrenciden görsel 

baskınlığı olan öğrenci sayısı 14, işitsel baskınlığı olan öğrenci sayısı 6’dır. 

Diğer 16 öğrencinin ise her hangi bir baskınlığı yoktur. Kontrol grubu 

öğrencilerinden ise görsel baskınlığı olan öğrencilerin sayısı 10, işitsel 

baskınlığı olan öğrencilerin sayısı 5’tir. Diğer 26 öğrencinin her hangi bir 

baskınlığı bulunmamaktadır. Araştırma sorusu Parole’nin öğrenme biçemi 

baskınlığı ile ilişkisi ile ilgili olduğundan kontrol grubu öğrencilerinin öğrenme 

biçemi baskınlıkları değerlendirmeye alınmamıştır.  
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3.1.5. Çalışmada Kullanılan Sözcüklerin Seçilmesi  

Çalışmada kullanılacak olan sözcükler deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin izlemekte oldukları ders kitabının henüz işlenmemiş olan 

bölümlerinden seçilmiştir. Bu sözcükler aynı zamanda dönem sonunda 

öğrencilerin gireceği TOEFL sınavında da karşılaşma olasılığı olan sözcüklerdir. 

Sözcüklerin başka bir kaynaktan değil de öğrencilerin kendi kitaplarından 

seçilmiş olmasının nedeni, öğrencilerin çalışmaya katılmak için isteklenmelerini 

sağlamaktır. Yoğun ders saatlerinin dışında bu çalışmaya da zaman ayıracak 

olan öğrencilerin, bu sözcüklerin zaten öğrenmeleri gereken ya da sınavda 

karşılaşabilecekleri sözcükler olduğunu bilmelerinin onları daha fazla 

güdüleyeceği düşünülmüştür. Hem dönem sonunca yapılacak olan yeterlilik 

sınavında hem de dönem içinde yapılan sınavların sözcük bölümlerinde bu 

sözcüklerin de yer alacağını bildiklerinden öğrenciler çalışmaya katılmaya daha 

istekli olmuşlardır.  

 

Çalışmada öğrencilerin 100 sözcüğü öğrenmeleri ön görülmüştür ancak 

pilot uygulama sonucunda bazı maddelerin/sözcüklerin eleneceği bilindiğinden 

araştırmacı 120 sözcük belirlemiştir (bkz. EK 5). Pilot uygulama ve madde 

analizine daha sonraki başlıklarda değinilecektir. Araştırmacı sözcükleri 

seçerken ağırlıklı olarak ad, sıfat ve eylemler belirlemiş, ayrıca belirteçlere de 

yer vermiştir. Bu çeşitliliğin sağlanmasının nedeni çalışma bitiminde Parole’nin 

tek bir ulama değil bütün ulamlara uygulanabilir olduğunun ortaya konmasıdır. 

Buna göre başlıca veri toplama araçlarından biri olan ön testteki sözcüklerin 

ulam bakımından dağılımı 35 ad, 37 sıfat, 22 eylem ve 6 belirteç biçiminde 

olmuştur. Sözcükler seçilirken daha fazla eylem ve belirteç belirlenmiştir ancak 
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pilot çalışmanın ardından yapılan madde analizi sonucunda zayıf olan 

maddelerin elenmesi sonucundaki sözcük dağılımı bu şekilde olmuş ve 100 

sözcüğün seçimi bu şekilde tamamlanmıştır. 

 

Bir sözcüğün birden fazla anlam taşıdığı durumlardan kaçınmak 

amacıyla sözcük seçiminde çoğunlukla anlamı tek olan sözcüklerin seçilmesine 

dikkat edilmiştir. Bunun olanaklı olmadığı sözcüklerde tüm öğrencilerin 

sözcüğün aynı anlamını öğrenmelerini sağlamak için verilen eğitimde 

sözcüklerin sözlüklerdeki ilk anlamına yani ana anlamına bakmaları istenmiştir. 

Programın kullandığı sözlük siteleri aynı olduğundan tüm öğrencilerin sözcüğün 

ilk anlamına bakmaları durumunda aynı anlamı öğrenmiş olacakları 

öngörülmüştür.  Ayrıca, bazı sözcüklerin ulamlarını bilmek anlamlarını ayırt 

etnek bakımından da önemli olduğundan hem deney hem de kontrol gruplarına 

verilen sözcük listelerinde sözcüklerin ulamları da belirtilmiştir.  

 

3.1.6. Pilot Uygulama ve Ön Testin Geliştirilmesi 

Çalışmada 100 sözcük öğretilmesi hedeflenmiştir ve her sözcüğü test 

eden çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır. Veri toplama aracının 

araştırmacının kendisi tarafından geliştirilmiş olması nedeniyle hazırlanan testin 

geçerlik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması gerekmiştir. Pilot test 

aşamasında ve madde analizinde bazı sözcüklere ait çoktan seçmeli test 

maddelerinin çeşitli nedenlerle eleneceği öngörüldüğünden öncelikle 120 

sözcük seçilmiş ve pilot uygulama için kullanılacak olan test 120 çoktan seçmeli 

sorudan oluşturulmuştur (bkz. EK 6). Testte yer alan sorularda bulunan hedef 
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sözcüklerin bazıları soru kökünün doğru kurgulanabilmesi için ek almıştır ancak 

bu ekler ya çoğul ekleri (-s) ya da zaman ekleridir (-ed, -s, -ing). Bunların 

dışında sözcüklerin ulamlarını ya da anlamlarını değiştirecek yapım ekleri 

kullanılmamıştır. Örneğin hedef sözcüklerden ‘settler’ sözcüğü soruda ‘settlers’ 

olarak; ‘contemplate’ sözcüğü ise ‘contemplating’ olarak kullanılmıştır. 

Öğrencilerin dilbilgisi düzeyleri bu eklerin sözcüğün anlamını etkilemediğini 

bilecekleri bir düzeydedir ve bu durum öğrencilerin sözcükleri gördükleri ya da 

duyduklarında tanımalarına bir engel oluşturmamaktadır. Geliştirilen test, pilot 

ugulama öncesi anadili İngilizce olan bir öğretmen tarafından incelenmiş ve 

dönüt alınmıştır.  

 

Pilot uygulama deney ve kontrol grubunda yer almayacak olan B düzeyi 

sınıflarındaki toplam 61 öğrenci üzerinde uygulanmış ve analizde çıkarılan 

öğrenci skoru olmamıştır. Tablo 3.1’de pilot teste giren öğrenci sayısı ve testin 

güvenilirlik değeri gösterilmektedir.  Cronbach’s Alpha değerine41 göre 0,901 

değeri testin güvenilirliğinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

 

 
Tablo 3.1: Pilot uygulamada kullanılan testin güvenilirlik değerleri. 
 

                                                
41 Bir testin güvenilir olduğu sonucuna varabilmek için Cronbach’s Alpha değerinin .70 ve üzeri olması 
gerekir. 

 N % 

     
Denekler 

Geçerli 61 100,0 

Çıkarılan 0 ,0 

Toplam 61 100,0 

Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

,901 120 
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Pilot testin madde güçlükleri analizi yapılmış ve çok kolay ya da zor 

soruların bir kısmı çıkarılmış, bir kısmının da soru kökü ya da seçenekleri 

değiştirilmiştir. Madde güçlüğü çözümlemesi bir soruyu doğru yanıtlayan 

öğrenci sayısını vermektedir. Buna göre bir soruyu doğru yanıtlayan öğrenci 

sayısı arttıkça soru da o oranda kolaylaşmaktadır. Tablo 3.2’de pilot testin ilk 3 

sorusunun çözümleme sonucu örnek olarak verilmektedir. Buna göre birinci 

soru ortaya yakın güçlüktedir, üçüncü sorunun yanıtlanma oranı ise kolay bir 

soru olduğunu göstermektedir. Tüm testin madde güçlüğü çözümlemesi EK 

7’de verilmiştir.  

 

 Ortalama St. Sapma N 

VAR00001 ,4754 ,50354 61 

VAR00002 ,7541 ,43419 61 

VAR00003 ,8033 ,40082 61 

 
Tablo 3.2: Pilot testin madde güçlüğü analizi (ilk 3 soru) 
 

Pilot testin madde güçlüğü çözümlemelerinin ardından madde 

ayırıcılıklarına bakılmıştır ve sorunun niteliğini azaltan seçenekler yeniden 

gözden geçirilmiş ve değiştirilmiştir. Yapılan analizde “Corrected Item Total 

Correlation” sütunundaki değerler dikkate alınmıştır. Değeri negatif olan 

seçenekler çıkarılmış, 0 – 0,2 arası olan seçenekler yeniden gözden geçirilmiş, 

0,3 – 0,4 arası olanlar değiştirilmeden kullanılmıştır. 0,4 ve üzerinde olan soru 

ve seçenekler ise en iyi soru seçenekleri olarak değerlendirilmiştir. Tablo 3.3’de 

45’ten 48’e kadar olan sorular örnek olarak verilmiştir. 45. soru, 0 – 0,2 arası bir 

değerde olduğundan  yeniden gözden geçirilmiştir; 46. soru negatif bir değer 

taşıdığından testten çıkarılmıştır. 47 ve 48. sorular ise kullanılabilecek 
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sorulardır, 48. soru 0,4 değerinden büyük olduğu için madde ayırıcılığı 

bakımından üstün bir soru olarak görülmektedir. Madde analizi yapılırken 

tablonun sağ kısmında yer alan “Cronbach’s Alpa if ıtem Deleted” sütunu da 

dikkate alınmıştır çünkü bu sütun bir maddenin testten çıkarılması durumunda 

testin genel alpha değerinin ne olacağını vermektedir. Tüm testin madde 

ayırıcılığı sonuçları EK 8’de verilmiştir.  

 

 
Madde 

Çıkarılırsa 
Ölçek 

Ortalaması 

Madde 
Çıkarılırsa 

Ölçek 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Madde 

Toplam 
Korelasyon  

Madde 
Çıkarılırsa 
Cronbach's 

Alpha 
Değeri  

VAR00045 65,3607 233,968 ,121 ,901 

VAR00046 65,6393 236,568 -,068 ,902 

VAR00047 65,3770 232,672 ,214 ,900 

VAR00048 65,5738 229,349 ,405 ,899 

 
Tablo 3.3: Pilot testin madde ayırıcılığı analizleri (45-48. sorular için). 
 

Pilot testin analizinin ardından zayıf olan sorular elenmiş ve her biri 4er 

seçenekli 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan ölçme aracı geliştirilerek ön test 

tamamlanmıştır (bkz. EK 9). Çalışmanın deseni gereği, ön test uygulama 

sonrasında son test olarak daha sonra da kalıcılık testi olarak aynı gruplara 

uygulanmıştır. Bir başka deyişle, geliştirilen bu ön test çalışmanın hem son testi 

hem de kalıcılık testidir.  
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3.1.7. Ön Testin Uygulanması 

Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması, pilot uygulamanın yapılması 

ve ön testin geliştirilmesinin ardından kontrol ve deney gruplarına ön test 

uygulanmıştır. Ön testin değerlendirilmesinde t testi kullanılmış ve uygulamada 

kullanılacak olan 100 sözcüğün bilinme oranının düşük olduğu ve bilinme oranı 

bakımından kontrol ve deney grupları arasından anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda deney grubunun ön testteki 

ortalamaları %10.61; kontrol grubunun ise % 9.85 olarak bulunmuştur (Bkz. 

Tablo 3.4.).  

 

Grup İstatistiği 
Öntest    Grup N Ortalama St. Sapma St.Hata Ort. 
                    1 41 9,85 5,008 ,782 
                    2 36 10,61 4,686 ,781 
 

Tablo 3.4: Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön test skor ortalamaları. 
 
 

 
Deney ve kontrol grubunun ön test ortalamalarının karşılaştırılması ve 

uygulama başlangıcında her iki grubun ortalamaların birbirine istatistiksel 

anlamda kabul edilebilir ölçüde yakın olup olmadığının belirlenmesi için 

bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Tablo 3.5’teki veriler yorumlanırken önce 

iki grubun standart sapmalarının aynı olup olmadığına bakmak için Levene’s 

Test sütunundaki anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Burada görülen değer 0.05’ten 

büyük olduğundan her iki grubun standart sapmalarının eşit olduğu varsayımı 

ile hareket edilerek tablonun ilk satırındaki veriler değerlendirmeye alınmıştır. 

Buna göre anlamlılık değeri 0,497’dir. Bu değer 0.05 değerinden büyük 

olduğundan deney ve kontrol gruplarının ön test puan farkları arasında anlamlı 
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bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bir başka deyişle  kontrol ve deney 

grupları sözcükleri bilme oranları bakımından eşit kabul edilebilirler.  

 
 

 Bağımsız Örneklem Testi 
Levene Varyans Eşitliği testi t-testi 
F Anlamlılık t Amlamlılık düzeyi Ortalama Farkı 

Öntest              Eşit varyans  ,711 ,402 -,682 ,497 -,757 
Eşit olmayan varyans   -,685 ,495 -,757 
 
Tablo 3.5: T testi sonucuna göre deney ve kontrol grubu anlamlılık düzeyi. 

 

3.2. Parole Süreci 
 

Kontrol ve deney grupları, 8 hafta süre ile Parole’yi kullanmış ve 

kendilerine verilen 100 sözcüğü öğrenmeye çalışmışlardır. Bu süreçte deney 

grubundan bir kaç öğrencinin bilgisayarındaki sorun nedeniyle programı 

yeniden kurmaları gerekmiştir. Bunun dışında uygulama aşamasında deney 

grubunda her hangi bir sorun yaşanmamıştır. Deney grubu öğrencilerine verilen 

e-posta hesabı aracılığıyla araştırmacı zaman zaman deney grubu öğrencilerine 

e-posta göndermiş ve onları çalışma konusunda yüreklendirmiştir. Bunun 

dışında deney grubu öğrencileri uygulama süresince Parole’yi kendi başlarına 

kullanmışlardır. Kontrol grubu öğrencileri de kendilerine verilen sözcükleri 8 

hafta boyunca çalışmaya devam etmişlerdir. Derslerine giren öğretim elemanları 

sözcüklerle ilgili çalışmaları konusunda hatırlatmalar yapmışlardır.    

 

3.2.1. Araştırmada Kullanılan Parole Yazılımı 

Parole, Bilgi İşleme Kuramı ilkelerine dayanarak geliştirilmiş olan özgün 

bir sözcük öğrenme yazılımıdır. Parole’nin geliştirilmesi sırasında bu kuramın 

yanı sıra bellek ile ilgili alanyazından ve bellek destekleyicilerden de 
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yararlanılmıştır. Parole, araştırmacı tarafından geliştirilen tamamen özgün bir 

yazılımdır. Yukarıda sözü edilen kuramların yabancı dilde sözcük öğrenmeye 

yönelik uygulamasının sınanması amacıyla tasarlanmıştır ve var olan her hangi 

bir yazılımdan esinlenmemiştir. Parole, bu özellikleriyle ve süreç içinde 

araştırmacının bilgisi dışında eklenenler hariç tutulmak koşuluyla bu alanda ilk 

çalışma olması nedeniyle önemlidir. Türkiye’de sözcük öğrenmeye yönelik bir 

takım yazılım ve çalışmalar bulunmakla birlikte Parole, yukarıda sözü edilen 

kuramlara dayandırılarak geliştirilmiş olan tek yazılımdır.   

 

Parole, öğrencilerin bireysel olarak bilgisayarlarına yükleyerek 

kullanabilecekleri bir yazılımdır. Ancak Parole’nin aşağıda anlatılacak olan 

özellikleri nedeniyle internet bağlantısı ile daha verimli çalışmak mümkündür. 

Parolenin en önemli özelliği her bir kullanıcının kendi öğrenmek istediği 

sözcükleri programda çalışabilmesi nedeniyle bireye özgü olmasıdır. Kullanıcıya 

hazır sözcük listeleri sunulmamakta, kullanıcı kendi öğrenmek istediği 

sözcükleri bir kerede ya da daha sonra programa ekleyebilmektedir. Bu da 

Parole’yi kişiye özgü kılmaktadır. Ancak, bu çalışma deneysel bir çalışma 

olduğundan ve tüm deneklerin aynı sözcükleri çalışmaları gerektiğinden, 

sözcükler deneklere hazır bir liste halinde ve yazılıma yüklü olarak verilmiş, 

öğrencilerin yazılıma başka sözcükler eklemelerine olanak tanınmamıştır.  

 

3.2.2. Parole’de Kullanılan Ara Yüzler 

 Parole’nin geliştirilmesi aşamasında araştırmacı profesyonel yazılım 

hazırlayan bir firmadan hizmet almıştır. Bu aşamada programcıyla birlikte 
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çalışılmış ve programın geliştirilmesinin her aşamasında sağlanan görüş alış 

verişi sayesinde Parole, kuramların uygulamaya konulmasına en uygun olan ve 

gerek yapılandırması gerekse ara yüzleri bakımından kullanıcıya en kolay 

kullanım olanağı verecek biçimde tasarlanmıştır. Parole’nin işleyişinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için her bir arayüzün açıklaması görsellerle birlikte aşağıda 

verilmiştir. 

3.2.2.1. Açılış Sayfaları 
 

Parole bilgisayara yüklendikten sonra kullanıcıya programı tanıtan kısa 

bir bilgi gösterilmektedir. Ardından açılan sayfada, kullanıcının kendisine bir 

kullanıcı ismi belirlemesi ve Parole’yi kullanırken İngilizce ya da Türkçe 

dillerinden her hangi birini seçmesi gerekmektedir. Parole’yi aynı bilgisayarda 

birden fazla kullanıcı kullanabilmektedir. Her kullanıcının oturumu kendine 

özgüdür ancak bu çalışmada her öğrencinin kendi diz üstü bilgisayarı 

olduğundan bu özelliğin kullanılması gerekmemiştir. Yönergelerin İngilizce ya 

da Türkçe olarak seçilebilmesinin nedeni kullanıcıya bu konuda özerklik vermek 

amaçlıdır. Bazı öğrenciler yönergeler Türkçe olduğunda daha rahat hissederken 

bazıları yönergelerin İngilizce olmasını da farklı bir dil öğrenme deneyimi olarak 

algılamakta ve bunu tercih etmektedirler. Resim 3.1 ve 3.2’de sözü edilen açılış 

sayfaları verilmiştir.  
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Resim 3.1. Parole açılış sayfası ve bilgi notu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.2. Parole kullanıcı giriş sayfası 



104 
 

3.2.2.2. Ana Çalışma Birimi 
 
 Kullanıcı, yukarıdaki resimde görülen kullanıcı girişini yaptıktan sonra 

sözcüklerin çalışılacağı ara yüz ekrana gelmektedir. Bu ekran her yeni sözcük 

için aynı biçimde kullanıcının karşısına gelen ve asıl çalışmanın 

gerçekleştirildiği birimdir. Ana çalışma ara yüzünde şu birimler vardır: Sözcüğün 

kendisi (listeden imleç ile çift tıklanarak ana birime yüklenir), ulamı, varsa birlikte 

kullanıldığı edatlar, anımsatıcı sözcük (Anahtar sözcük yönteminde olduğu gibi 

sessel çağrışıma dayalı olabileceği gibi kullanıcının belirleyeceği başka bir 

sözcük de olabilir), anımsatıcı sözcüğün açıklaması, sözcüğün Türkçe anlamı, 

sözcüğün İngilizce anlamı, görsel anımsatıcı, işitsel anımsatıcı (şarkı ya da 

ses), varsa sözcükten türeyen başka sözcükler, sözcüğün içinde kullanıldığı 

örnek tümceler ve internet üzerinde çeşitli sözlüklere ya da görsel sitelerine 

bağlanmayı sağlayan birim. Her bir sözcük için tüm birimlerin kullanılması 

zorunlu değildir. Kullanıcı kendi istediği birimleri doldurarak ‘kaydet’ tuşuna 

basar ve çalışmayı tamamlayabilir. Daha sonra diğer birimleri doldurarak 

eklemeler ya da çıkarmalar yapabilir. Ancak Parole’nin daha etkin kullanımı 

bakımından her birimin mutlaka doldurulması gerektiği verilen eğitim sırasında 

öğrencilere açıklanmıştır. Bu birimleri ne derece etkin kullandıklarına ilişkin 

örnekler öğrencilerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkmıştır ve ilgili bölümde ele 

alınacaktır. Parole’nin çalışma birimleri aşağıda tek tek programdan alınan  

ekran görüntüleri ile birlikte açıklanacaktır. Her hangi bir sözcük seçilmeden 

önce boş çalışma birimi ara yüzü aşağıda Resim 3.3’te gösterilmiştir. 
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Resim 3.3. Ana Çalışma Birimi 
 

3.2.2.3. Çalışılacak Sözcüğün Ana Birime Aktarılması 
 
 Bu çalışmada öğrencilerin Parole’yiı kullanmalarının yalnızca verilen 

sözcüklerle sınırlı olması hedeflendiğinden öğrenilecek olan 100 sözcük 

önceden listelenmiş olarak öğrencilere verilmiştir. Böylece başka sözcüklerin 

çalışılmasının çalışmayı olumsuz etkilememesi hedeflenmiştir.  Ancak Parole 

normal koşullarda kullanıcının kendi sözcüklerini listeye eklemesine izin 

vermektedir. Kullanıcı ekranın solunda bulunan listeden çalışmak istediği 

sözcüğü seçerek üzerine imleç ile çift tıkladığında sözcük ana birimde karşısına 

gelir ve kullanıcı sözcüğü çalışmaya hazır olur. Aşağıdaki resimde ve bundan 

sonraki bütün resimlerde görülen sözcükler çalışmada kullanılmayan ve sadece 

örnek amaçlı olarak Parole’ye yüklenmiş olan sözcüklerdir. Bu sözcükler aynı 

zamanda eğitim sırasında Parole’yi tanıtırken de kullanılmıştır. Eğitim sırasında 

hedeflenen 100 sözcükle ilgili bir çalışma yapılmamıştır.  



106 
 

 

      Resim 3.4. Örnek sözcüklerden ‘Alliance’ sözcüğünün ana çalışma birimine 

aktarılması 

 

3.2.2.4. Sözcüğün Sesletiminin Dinlenmesi 
 
 Kullanıcı Parole’yi kullanırken anahtar sözcük yönteminden de 

yararlanacaktır. Anahtar sözcüğün sessel çağrışımından yararlanacak olan bir 

kullanıcının öncelikle öğreneceği sözcüğün sesletimini doğru biçimde 

öğrenmesi gerekir. Bu amaçla ana çalışma biriminde sözcüğün hemen yanında 

bulunan sesletim butonuna tıklandığında sözcüğün sesletimini dinlemek 

mümkündür. Sözcüklerin sesletimleri daha önceden araştırmacı tarafından 

kaydedilmiş ve programa yüklenmiştir. Sözcüğün Amerikan ve İngiliz İngilizcesi 

sesletimlerinin farklı olması durumunda İngiliz İngilizcesi sesletimi tercih 

edilmiştir. Kullanıcı her istediğinde sesletim butonuna tıklayarak sözcüğün 

sesletimini dinleyebilmektedir.  
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Resim 3.5. Sesletim Butonunun Kullanılması 
 

3.2.2.5. Sözcüğün Ulamının Yazılması 
 
 Çalışma ara yüzünde sözcüğün ulamının yazıldığı bir birim 

bulunmaktadır. Burada amaçlanan sözcüğün öğrenilirken anlamının yanı sıra 

dilbilgisel ulamının da öğrenilmesidir. Kullanıcı ulamı biliyorsa ilgili alana kendisi 

yazabilir, bilmiyorsa sözlüklerden birine bağlanarak ulamı öğrenip yazabilir. 

İngilizce de bazen aynı sözcük drink sözcüğünde olduğu gibi hem fiil hem de ad 

olabilmektedir. Bu örnekte drink ad olduğunda içecek, eylem olduğunda ise 

içmek anlamındadır. Öğrencilerin bu konuda karmaşa yaşamamaları için 

seçilen sözcüklerde bu tür bir durum olmamasına dikkat edilmiştir. Sözcüğün 

ulamının bilinmesi ayrıca sözcükleri gruplarken de öğrenciye kolaylık 

sağlayabilmektedir. Örneğin bazı öğrenciler sözcükleri Adlar, Eylemler, Sıfatlar 

vb. olarak gruplamayı tercih etmektedirler.  
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Resim 3.6. Sözcüğün ulamının ana çalışma birimine yazılması 
 

3.2.2.6. Sözcüğün Birlikte Kullanıldığı Edatların Yazılması 
 
 Çalışma ara yüzünde sözcüğün birlikte kulanıldığı edatların ya da 

eşdizimliliklerin (collocations) yazıldığı bir birim bulunmaktadır. İngilizce’deki 

sözcüklerde belirli sözcükler ancak belirli edatlarla kullanılmaktadır. Örneğin 

“korkmak” eylemi tek bir sözcükle “afraid” ifade edilmekle birlikte bağlam 

içerisinde asla tek başına kullanılmamakta mutlaka “of” edatı eklenerek “afraid 

of” biçiminde kullanılmaktadır. İngilizce’de eşdizimlilikler de çoktur. Hem “do” 

hem de “make” eylemleri “yapmak-etmek” anlamlarında olmalarına karşın, 

birbirinin yerine kullanılmamaktadır. Örneğin “make coffee” denilebilirken “do 

coffee” denilmez, ya da “do homework” doğruyken, “make homework” yanlış bir 

kullanımdır. Bu nedenle ana çalışma biriminde ayrılan bu bölüme kullanıcı eğer 

varsa edat ya da eşdizimlilik bilgisini yazmalıdır.  
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Resim 3.7. Sözcüğün birlikte kullanılan edatlarının ya da eşdizimliliklerin 
yazılması 
 

3.2.2.7. Anımsatıcı Sözcük ve Açıklamasının Yazılması  
 

Daha önce de değinildiği gibi anımsatıcı sözcük (anahtar sözcük) 

tanımlarken kullanıcı öğrenmek istediği sözcüğe Türkçe ya da İngilizce dillerinin 

birinden sessel ya da biçimsel olarak benzeyen bir sözcüğü anahtar sözcük 

olarak seçer. Daha sonra bu sözcük ile bağdaştırabileceği ve zihninde 

canlandırabileceği bir görsel imge tasarlar. Öğrencilere verilen eğitim sırasında 

en çok bu birim üzerinde durulmuş ve bu birimin nasıl kullanılacağı ayrıntıları ile 

açıklanmıştır. Ayrıca farklı sözcüklerle denemeler yapılarak anımsatıcı sözcük 

seçiminin nasıl yapılacağı örneklendirilmiştir. Ana çalışma biriminde anımsatıcı 

sözcük biriminin bağlantılı olduğu iki birim daha vardır. Bunlardan biri ‘açıklama’ 

birimi diğeri de ‘anımsatıcı resim’ birimleridir. Resim 3.8.’de “alliance” sözcüğü 

için yapılan çalışma örnek olarak sunulmaktadır. Kullanıcı bu sözcüğün 
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sesletiminin /əˈlaɪ.ənt s/ olduğunu duyduğunda bu sözcüğü Türkçe’deki alyans 

sözcüğüne benzetebilir. Daha sonra bu sözcükle sözcüğün gerçek anlamı 

arasında bir köprü kurması gerekir. Sözcüğün gerçek anlamı ‘ittifak kurmak’ 

olduğuna göre öğrenci bu anlamı yeni anımsatıcı sözcükle bağdaştırarak, 

evlenen, alyans takan insanlar artık hayata karşı ittifak kurmuşlardır’ biçiminde 

zihnine kodlayabilir. Böylece kullanıcı ‘alliance’ sözcüğünü daha sonraki bir 

zamanda duyduğunda alliance → alyans → alyans takanlar ittifak kurmuş olur 

→ ittifak biçiminde bir süreç yaşar. Yukarıda verilen bu süreci oluşturabilmek 

için ana çalışma biriminde üç birim bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde de 

görüleceği gibi kullanıcı anımsatıcı sözcük birimine, kullanacağı sessel ya da 

biçimsel benzeşmeye dayalı sözcüğü yazacaktır – bu örnekte ‘alyans’; daha 

sonra çağrışım sürecini kuvvetlendirmek için açıklama birimine iki sözcüğü 

neden birbirine bağladığının bir açıklamasını yazacaktır, son olarak da bu 

sözcükle ilişkilendirdiği görseli anımsatıcı resim birimine ekleyecektir.  
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Resim 3.8. Anımsatıcı sözcüğün ve açıklamasının ana çalışma birimine 
yazılması 
 

3.2.2.8. Sözcüğün İngilizce Anlamının Yazılması 
 
 Bir sözcüğü öğrenirken ya da çalışırken İngilizce anlamıyla çalışmanın 

pek çok yararı vardır. Bunlardan bazıları, bir çok tek dilli sözlükte bakılan 

sözcüğün kullanıldığı bağlamlara yönelik örnek tümcelerin bulunmasıdır. 

Öğrenci bu şekilde sözcüğü bağlam içinde görerek daha kolay anlar. Ayrıca 

farkında olmadan dil pratiği yapmak ve gerek dilbilgisel gerekse sözcüğe ilişkin 

tekrarlar da yapılmaktadır. Bu nedenle kullanıcı, sözcüğün anlamını ‘Bağlantılar’ 

birimindeki tek dilli sözlüklere bağlanarak İngilizce olarak çalışabilmekte ve bu 

şekilde öğrenme daha etkin olmaktadır.  
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Resim 3.9. Sözcüğün İngilizce anlamının ana çalışma birimine eklenmesi 
 

3.2.2.9. Sözcüğü Anımsatan Görsel Kullanımı 
 

Parole’nin ana çalışma sayfasındaki birimlerden biri de öğrenilecek olan 

sözcük ile görsel imgelerin eşleştirilmesine yarayan görsel imge yükleme 

birimidir. Kullanıcı kendi bilgisayarından ya da internetten programda kullanmak 

istediği görseli yükleyebilmektedir. Burada amaçlanan sözcüğü belleğe 

kaydetme sürecinde görsel imgenin bir çağrışım ve bellek destekleme aracı 

olarak işlev görmesidir. Kullanıcı öğrenmek istediği sözcüğü, ya da sözcüğün 

kullanıldığı bağlamı çağrıştıran bir görsel imgeyi seçerek programdaki görsel 

imge birimine kaydederek anımsamayı destekleyebilmektedir.  

 

Soyut kavramları ifade eden çoğu sözcük için görsel imge bulmak 

göreceli olarak daha zor olduğundan bu sözcükler için sözcüğün kullanıldığı 

bağlam ya da anahtar sözcük yönteminde eşleştirilen imge kullanılabilir. 
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Örneğin hedef sözcük çarpma/çarpışma anlamına gelen “crash” sözcüğü ise 

öğrenci bunu farklı görsel imgelerle eşleştirebilir.  Bir öğrenci bu sözcüğü 

anımsatmak üzere görsel imge penceresine bir araba kazası görseli 

yerleştirebilir ve bu o öğrenci için anımsamakta yeterli olabilir. Bir başka öğrenci 

ise sözcüğü anahtar sözcük yöntemiyle kodlamayı tercih edebilir. Örneğin, 

‘crash’ sözcüğünü Türkçe’deki ’kreş’ sözcüğü ile eşleştirip görsel imge 

penceresine bir kreşin önünde çarpışan iki araba resmi yerleştirebilir. Burada 

tamamen bireysel tercihler söz konusudur. Benzer şekilde anlaşma/ittifak kurma 

anlamına gelen ‘alliance’ sözcüğünü çalışırken bir öğrenci  görsel imge 

penceresine daha önce izlediği bir savaş filmin poster görselini ekleyebilir. Bu 

öğrenci filmin içeriğinde bir ittifak kurulduğunu bilmektedir ve gelecekte bu ya da 

benzer bir imgeyi gördüğünde alliance sözcüğünü anımsayacaktır. Başka bir 

öğrenci ise ‘alliance’ sözcüğünü sessel benzeşmeden yararlanarak ‘alyans’ 

sözcüğü ile eşleştirip görsel imge olarak ana çalışma birimindeki görsel imge 

birimine alyans resmi yerleştirebilir. Eklenmek istenen görsel kullanıcının 

bilgisayarındaki kendi dosyalarından birinde ise kullanıcı Parole üzerinden kendi 

doyalarına erişerek resim ekleyebilir.  
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Resim 3.10. Kullanıcının kendi bilgisayarındaki bir dosyadan resim eklemesi 
 

 Çalışırken kullanıcının hangi sözcük için nasıl bir çağrışım yolu 

seçeceğini öngörmek mümkün değildir. Bu nedenle görsel eklemek için anında 

internete bağlanabilmeleri ve resimleri oradan Parole’ye indirebilmeleri son 

derece önemlidir. Kullanıcı ana çalışma biriminin sağ alt bölümündeki 

‘Bağlantılar’ biriminden internete bağlanarak istediği görseli indirebilir. 

Öğrencilere kolaylık olması için kaliteli görsellerin bulunduğu iki farklı site 

Parole’ye önceden yüklenmiştir ancak öğrenciler kendi istedikleri sitelere 

bağlanarak oradan da görsel indirebilmektedirler. Ana çalışma birimine eklenen 

Google ve Imagebank adlı görsel siteleri bireysel kullanıcılara serbest paylaşım 

izni verdiğinden göresellerin kullanım hakkı bakımından bir sorun 

bulunmamaktadır. Aşağıdaki resimde kullanıcının Google görsel sitesine 

bağlanması gösterilmektedir. Kullanıcı yukarıda sözü edilen örnekteki ‘alyans’ 
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sözcüğünü arattığında bir çok seçenek çıkmakta ve istediği görseli Parole’ye 

aktarabilmektedir. Görsel imge istendiğinde silinebilir ya da değiştirilebilir.  

 

 

Resim 3.11. Kullanıcının bir internet sitesinden resim eklemesi (www. google. 
com/images ) 
 

3.2.2.10. Sözcüğü Anımsatan Müzik Kullanımı 
 
 Müzik, çok güçlü bir bellek destekleyicidir. Kuramsal bölümde de 

belirtildiği gibi, belleğe müzikle birlikte kodlanan bilgilerin geri çağırma süreci 

daha kısa olmakta ve KSB’den USB’ye kodlama kolaylaşmaktadır. Ana çalışma 

biriminde bir sonraki aşama anımsatıcı bir müziğin, bazen de sesin 

eklenmesidir. Müzik ekleme aşamasına gelene kadar kullanıcı sözcüğü pek çok 

farklı yönü ile çalışmış bulunmaktadır. Ulamını, birlikte kullanıldığı edatları,  

Türkçe ve İngilizce anlamını, anahtar sözcük yöntemi ile çağrışım yapan 

sözcüğü ve onunla ilintili görseli eklemiştir. Kısacası sözcük ile ilgili bir şema 

oluşmuştur.  Müzik ekleme aşamasında da görsel eklemede olduğu gibi 
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kullanıcının iki seçeneği vardır. Sözcük kendisine doğrudan bir müzik parçasını 

ya da sesi anımsatıyorsa, bu parçayı ekleyebilir ya da sessel benzeşmeden 

yararlanarak farklı bir seçim yapabilir. Örneğin verilen eğitim sırasında bir 

öğrenci klavye anlamına gelen ‘keyboard’ sözcüğü için Görevimiz Tehlike adlı 

filmin jenerik müziğini ekleyeceğini belirtmiştir. Nedeni sorulduğunda klavye ile 

yazı yazarken çıkan sesi, bu müziğin girişindeki sese benzettiğini ve bu müziği 

bundan sonra dinlediğinde sözcüğü filmin jenerik müziği – klavye sesi – 

keyboard = klavye biçiminde anımsayacağını belirtmiştir. Yukarıdaki örnekte 

‘alliance’ sözcüğünü çalışan iki öğrenciden biri anımsatıcı müzik olarak görsel 

imge olarak kaydettiği fiilmin müziğini ekleyebilirken, diğer öğrenci ‘alyans’ 

anımsatıcı sözcüğünden yola çıkarak Düğün Marşı’nı ekleyebilir.   

Resim 3.12. Kullanıcının anımsatıcı müzik eklemesi.  
 
  

Anımsatıcı müzik ekleme birimine müzik ekleyebilmek için kullanıcı 

ancak kendi dosyalarına erişebilmekte ve oradan müzik ekleyebilmektedir. 
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Bunun nedeni internet üzerinden müzik dosyalarının indirilmesi ve 

çoğaltılmasının uluslar arası yasalara aykırı olmasıdır. Kullanıcının Parole 

haricinde bilgisayarına internetten müzik indirmesi ve daha sonra bunu yazılıma 

yüklemesi olanaklıdır ve bunu engellemenin bir yolu bulunmamaktadır. Ancak, 

eğitim sırasında bu konuya ilişkin öğrencilere 5846 numaralı Kültür Bakanlığı 

Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Resim 3.13. Kullanıcının kendi bilgisayarındaki bir dosyadan müzik eklemesi  
  

Kullanıcının yalnızca kendi bilgisayarındaki müziklere erişiminin 

olmasının bir başka nedeni de anımsatıcı müziğin kişiye özgü olmasıdır. Kişinin 

o müzik parçasını iyi bilmesi ve çalıştığı sözcük ile ilişkilendirebilmesi gereklidir. 

İnternetten ilişkili müzik aramak ise son derece zor ve verimsiz bir süreçtir. 

Müzik ekleme ara yüzünde bir çalma/durdurma butonu bulunmaktadır. Kullanıcı 

bir kere müziği ekledikten sonra müzik ile sözcük arasında kurduğu çağrışım 
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ilişkisini pekiştirmek için sözcüğü çalışırken müziği dinlemeye devam edebilir. 

Kullanıcı isterse müziği daha sonra değiştirebilir ya da silebilir.  

 

3.2.2.11. Türeyen Sözcüklerin Ana Çalışma Birimine Eklenmesi 
 
 Parole bir sözcüğü olabildiğince çok ve farklı kanaldan belleğe kodlamayı 

amaçlamaktadır. Bu nedenle yaratılan öğrenme fırsatını olabildiğince çok 

değerlendirmek hedeflenmiştir. Bir sözcüğü öğrenen öğrencinin bu sözcükten 

türeyen sözcükleri ya da farklı ulamlarını öğrenmesi de sözcüğü ‘bilmek’ için 

gereklidir. Bu amaçla Parole’ye kullanıcının hedef sözcükten türeyen sözcükleri 

ya da sözcüğün farklı ulamlarını ekleyebileceği bir birim eklenmiştir. Kullanıcı bu 

bilgileri ‘Bağlantılar’ biriminden daha önce tanımlanmış olan çevrim içi 

sözlüklere ya da kendi tercih ettiği başka sözlüklere bağlanarak edinebilir. 

Böylece bir sözcüğü çalışırken aslında bu sözcükten türeyen sözcükleri ya da 

farklı ulamlarını da öğreneceği düşünülmüştür. Bu bilgi Parole’nin bir yan çıktısı 

gibi düşünülmelidir çünkü bu türeyen sözcükler ya da sözcüğün farklı ulamları 

çalışma kapsamında test edilmemektedir. Buradaki sözcükler yalnızca 

farkındalık olması bakımından ve çevresel42 öğrenme bağlamında ele alınmıştır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Peripheral sözcüğünün Türkçe anlamı olarak kullanılmıştır. 
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Resim 3.14. Sözcükten türeyen başka sözcüklerin ya da sözcüğün farklı 
ulamlarının ana çalışma birimine eklenmesi 
 

3.2.2.12. Sözcüğün  Örnek Cümlelerinin Ana Çalışma Birimine Eklenmesi 
 
 Aksan, bağlamı “Bir göstergenin, birlikte bulunduğu öteki göstergelerle 

oluşturduğu ve anlamını aydınlatan bütüne bağlam (context) adını veriyoruz.” 

şeklinde tanımlamaktadır (Aksan, 1999:74). Bağlam içinde kullanılmayan bir 

sözcüğün tek başına anlamını bilmek her zaman olanaklı değildir. Öyleki aynı 

sözcük farklı bağlamlarda bambaşka anlamlar ifade edebilir. “Açılmak” eylemi 

ele alınacak olursa; “Manzara ne güzel, baktıkça içim açıldı” , “Tekne yirmi 

mürettebatla denize açıldı”, “Yeni şube törenle hizmete açıldı” tümcelerindeki 

eylemlerin her biri farklı anlamlar içermektedir. İngilizce’deki “return” eylemi ise; 

“Odyyseus returned home after many years”, “The terrorists started shooting 

and the police returned fire.”, “The new TV broke so they returned it to the 

shop.” (Cambridge Online Dictionary erişim tarihi 18 Nisan 1010) tümcelerinde 

çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. Return eylemi ilk tümcede geri dönmek; 
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ikincisinde ateşle karşılık vermek, üçüncüsünde ise iade etmek anlamlarına 

gelmektedir. Bu farklılıkların kullanıcı tarafından öğrenilmesini sağlamak 

amacıyla ana çalışma biriminde çalışılan sözcüklerin bağlam içinde kullanıldığı 

örnek tümcelerin de eklenebileceği bir birim vardır.  

 

 Kullanıcı örnek tümceleri kendisi yazabileceği gibi, örnek tümceleri 

alabileceği ya da kendi tümcelerinin doğruluğunu kontrol edebileceği  çevrimiçi 

sözlüklere de bağlanabilir. Çevrimiçi sitelere bağlanma bir sonraki başlıkta ele 

alınacaktır.  

 

 

Resim 3.15. Sözcüğün kullanıldığı örnek tümcelerin ana çalışma birimine 
eklenmesi 
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3.2.2.13. Ana Çalışma Biriminde Bulunan Bağlantılar Birimi 
 

Yukarıda da belirtildiği gibi kullanıcının Parole’yi etkin kullanabilmesi için 

çevrimiçi içeriğe erişimi gereklidir. Görsel anımsatıcı eklemek, sözcüklerin 

İngilizce ya da Türkçe anlamlarını bulmak, bulunan anlamların bağlam 

içerisinde anlaşılabilmesi için örnek tümcelere erişmek, sözcüklerin bir arada 

kullanıldığı edatları ya da türeyen sözcükleri bulmak için çevrimiçi sözlüklere ya 

da görsel sitelerine bağlanmak çok önemlidir. Bu amaçla ana çalışma 

birimindeki ‘bağlantılar’ birimine araştırmacı tarafından önerilen bir kaç site 

önceden eklenmiştir. Ancak kullanıcının erişebileceği çevrimiçi siteler bunlarla 

sınırlı değildir. Bir kez web tarayıcısı açıldıktan sonra kullanıcı araç çubuğuna 

istediği sitenin adresini yazarak o siteyi ziyaret edebilir. Araştırmacı tarafından 

bağlantılar birimine Türkçe – İngilizce,İngilizce – İngilizce sözlük siteleri ve iki 

görsel sitesi tanımlanmıştır.  Aşağıdaki resimlerde bağlanılan siteler 

verilmektedir.  

 

Resim 3.16 Sözcüklerin Türkçe ve ingilizce anlamlarının eklenmesi 
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Resim 3.17. Sözcüklerin İngilizce anlamlarının öğrenilmesi ve örnek cümlelerin 
görüntülenmesi 
 

Resim 3.18. Anımsatıcı görseller için www.gettyimages.com sitesine bağlanma 
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Resim 3.19. Anımsatıcı görseller için www.images.google.com sitesine 
bağlanma 
 

 Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan tüm ara yüzler Parole’nin çalışma 

ilkelerini ve dayandığı kuramların uygulamaya konuş biçimini ortaya 

koymaktadır. Uygulama süresince deney grubundaki tüm öğrenciler, bu ara 

yüzleri doldurarak hedef sözcükleri öğrenmeye çalışmışlardır.  Ana çalışma 

birimindeki ‘kaydet’ butonu ile yaptıkları çalışmayı kaydetmiş ve istedikleri 

zaman bu sayfaya çalışmak ya da güncellemeler yapmak üzere dönmüşlerdir. 

Ana çalışma biriminin, açıklamaların çoğunda örnek sözcük olarak kullanılan 

“alliance” sözcüğü için doldurulmuş biçimi aşağıda verilmiştir. Tüm birimler 

doldurulduğunda ana çalışma birimi, alliance sözcüğü için şu şekilde 

görünmektedir.  
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Resim 3.20.Tamamlanmış kaydedilmeye hazır ana çalışma birimi.  

 

3.2.3. Parole Yazılımının Ara Yüzler Dışındaki Özellikleri 

Parole, kullanıcıya sadece sözcükleri çalışma olanağı vermez. Bunun 

ötesinde çalışılan sözcüklerin gruplara ayrılmasına, tekrar edilmesine, belirli 

aralıklarla test edilmesine ve böylece daha iyi anımsanmasına yardımcı olur. Bu 

amaçla geliştirilen özellikler, kullanıcının çalışılan sözcükleri iyi öğrenip 

öğrenmediğinin  Parole tarafından test edilmesi  ve sözcüklerin gruplanması 

özellikleridir.  

 

3.2.3.1. Gruplama Özelliği 
 
 Kullanıcı, sözcüğü çalıştıktan sonra kaydedip bırakabileceği gibi, kendi 

tanımladığı bir sözcük grubu içine de kaydedebilir. Çok sayıda sözcük 

öğrenildiğinden gruplama, eğitim sırasında öğrencilere önerilen bir özellik 

olmuştur. Kullanıcı, grup tanımlama penceresinden yeni bir grup oluşturur ve 
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çalıştığı yeni sözcüğü bu gruba atayabilir. Gruplama seçenekleri sınırsızdır. Bir 

kullanıcı öğrendiği sözcükleri konusal olarak gruplayabileceği gibi (doğa 

sözcükleri, spor sözcükleri, ev eşyaları vb.); daha öznel bir tercih de yapabilir 

(sevdiğim sözcükler, zor sözcükler, daha çalışmam gereken sözcükler) gibi... 

Gruplama ayrıca sözcüklerin ulamına göre de yapılabilir (adlar, eylemler, 

edatlar vb.). Gruplama sayesinde kullanıcı çalışacağı sözcükleri daha etkili bir 

biçimde çalışabilir. Birbiriyle ilgisi olmayan sözcükleri sırayla çalışabileceği gibi, 

Parole’de belirli bir grubu açıp anlam, ulam ya da başka bir ortak özelliğe göre 

önceden kaydettiği sözcükleri çalışmayı tercih edebilir. Kullanıcı, istediği zaman 

yeni gruplama başlıkları ekleyebilir ya da oluşturduğu bir grubu iptal edebilir. Bu 

durumda iptal edilen grupta bulunan sözcükler genel gruba eklenir. Bir sözcüğü 

bir gruptan çıkararak başka bir gruba atamak ya da aynı sözcüğü birden fazla 

gruba atamak da mümkündür.   

Resim 3.21.Çalışılan sözcüğün bir gruba atanması. 
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3.2.3.2. Test Özelliği 
 
 Parole’nin en önemli özelliklerinden biri, çalışılan sözcüklerin öğrenilip 

öğrenilmediğinin anlaşılması amacıyla daha sonraki bir zamanda test 

edilebilmeleridir. Bunun için kullanılan buton ‘test ayarı’ butonudur. Kullanıcı 

sözcüğü çalışıp istediği bir gruba kaydettikten sonra çalışmak için başka bir 

sözcüğe geçmeden önce test ayarını da seçmelidir. Seçmemesi durumunda 

test işlevi çalışmayacaktır. Test ayarı butonuna basıldığında çalışma ekranında 

yeni bir pencere belirir. Kullanıcı bu pencereden, sözcüğün hangi özelliği ile test 

edilmek istediğini seçer. Bu özellikler ana çalışma birimindeki alt birimlerden her 

hangi biri olabilir. Resim 3.23 test ayarı ekranını göstermektedir. Kullanıcı bu 

ekrandaki birimlerden birini ya da hepsini seçerek ‘kaydet’ butonuna bastığında 

artık sözcük Parole’nin bu birimindeki bilgi ile test edilir. Kullanıcının seçenekleri 

şunlardır, sözcüğün sadece anımsatıcı resminin gösterilmesi, sözcüğün sadece 

anımsatıcı müziğinin gösterilmesi, sözcüğün sadece anımsatıcı sözcüğünün 

gösterilmesi, sözcüğün sadece Türkçe anlamının verilmesi, sözcüğün sadece 

İngilizce anlamının verilmesi, ya da testte rasgele bir birimin kullanılması. 

Rasgele seçeneği işaretlendiğinde Parole her defasında yukarıdaki birimlerden 

birini rasgele seçerek kullanıcıyı test eder. Kullanıcının seçenekleri sınırsızdır. 

Sadece bir birimi seçebileceği gibi tüm birimleri seçebilir. Bu durumda test 

sırasında karşısına Resim 3.21’deki gibi bir ekran getirecektir, yalnızca 

sözcüğün yazılacağı yer boştur. Kullanıcı ayrıca tüm birimlerden değil de 

yalnızca iki birimden, örneğin sözcüğün ingilizce anlamı ve anımsatıcı 

müziğinden test edilmek isteyebilir. Bu kullanıcının tercihine bağlıdır. Test ayarı 

her sözcük için değiştirilebilir. Eğitim sırasında öğrencilere, ilk başlarda tüm 

birimleri seçmeleri ve sözcüğü öğrendikçe birimleri azaltmaları önerilmiştir. 
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Birimler azaldıkça sözcüğü anımsatan kanallar da azaldığından eğer öğrenci 

sözcüğü çok iyi öğrenmediyse anımsaması güçleşecektir.  

Resim 3.22.Test ekranından sözcüğün hangi birimdeki bilgiyle test edileceğinin 

seçilmesi. 

 

Çalışılan sözcüğün “alliance” sözcüğü olduğunu varsayarsak ve kullanıcı 

test ayarı butonunda yalnızca görsel imge ile test edilmeyi seçtiyse ‘test et’ 

butonuna bastığında aşağıdaki ekran karşısına gelecektir. Görüldüğü gibi 

Resim 3.24’te yalnızca anımsatıcı resim verilmektedir. Kullanıcının yapması 

gereken, bu görselin hangi sözcüğü anımsattığını bularak sözcüğü en üstteki 

boşluğa yazmaktır. Bu ekranın en alt bölümünde görülen kutularda ise 

kullanıcının daha önceki testlerde bu sözcüğü kaç kez doğru bildiği ve kaç kez 

yanlış yaptığı verilmektedir. Bu örnekte sözcük üç kez test edilmiş ve iki kez 

yanlış bir kez doğru bilinmiştir. Böyle bir bilginin sağlanmasının nedeni sözcüğü 

öğrenme düzeyinin ne olduğuna ilişkin kullanıcıya geri bildirim vermektir.  
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Resim 3.23. Test ekranında yalnızca anımsatıcı görsel imgenin gösterilmesi 
 

Kullanıcı, bu bilgiye dayanarak sözcüğü öğrenme düzeyiyle ilgili bir karar 

verebilir. Örneğin doğru bilme oranı çok yüksekse kullanıcı artık bu sözcüğü 

öğrenmiş olduğunu düşünebilir, ya da yanlış oranının yüksek olması kullanıcın 

sözcüğü daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Ya da çok fazla sayıda 

test edildiği halde yanlış oranı hala yüksekse kullanıcı, sözcüğü çalışırken 

yapmış olduğu çağrışım dizgesinin işe yaramadığını düşünerek (örneğin düğün 

marşını dinlediği halde bunun hangi sözcükle ilgili olduğunu anımsayamıyorsa) 

o sözcüğün ana çalışma birimine giderek bilgileri değiştirebilir ve yeni 

anımsatıcı görsel imge, anahtar sözcük ya da anımsatıcı müzik tanımlayabilir.  

 

Kullanıcı her istediğinde test işlevini çalıştırabilir. Parole’yi yalnızca yeni 

sözcükleri çalışmak için değil, daha önce çalışıp kaydettiği sözcükleri yeniden 

gözden geçirmek ya da bu sözcüklerden kendini test etmek için kullanabilir. 
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Bunun için test ayarı butonunun yanında bulunan ‘Test Et’ butonuna basması 

gerekmektedir. Bu durumda daha önce çalışıp kaydettiği sözcükler rasgele bir 

sıra ile karşısına çıkarılır ve kullanıcının sözcükleri anımsayıp anımsamadığı 

test edilir. Her bir sözcük, kullanıcı o sözcüğü kaydederken hangi birimi tercih 

ettiyse o birim ile sorulur (görsel imge ile, anımsatıcı müzik ile, Türkçe anlamı ile 

vb.) 

 

Resim 3.22’de kullanıcının daha önceden belirlediği birimlerin, sözcüğü 

anımsatıcı sözcük, sözcüğün Türkçe anlamı ve sözcüğün İngilizce anlamı 

olduğu görülmektedir. Kullanıcı ilgili yere doğru sözcüğü (alliance) yazdığında 

ekranda sorunun doğru yanıtlandığına ilişkin bir ileti belirir. Yanlış sözcük 

yazıldığında ise kullanıcının yeniden denemesi gerektiğine ilişkin bir ileti belirir.  

 

Resim 3.24. Soru doğru yanıtlandığında ekranda beliren ileti. 
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Resim 3.25. Soru yanlış yanıtlandığında ekranda beliren ileti. 
  

3.2.3.3. Zaman Sayacı 
 
 Parole’nin bir özelliği de kullanıcıya yazılımı toplamda kaç dakika 

kullandığı hakkında bilgi vermesidir. Bu özelliğin kullanıcı açısından bir anlamı 

yoktur ancak araştırma için son derece önemlidir. Sonuçların doğru 

değerlendirilebilmesi ve son test ve kalıcılık testi puanlarının doğru 

yorumlanabilmesi için her bir öğrencinin Parole’yi ne kadar süre kullandığının 

bilinmesi esastır. Bu sayede Parole’yi daha çok kullanan öğrencinin kullanma 

süresi ile başarı puanları arasındaki korelasyona bakmak mümkün olacaktır. 

Zaman sayacı butonu ana çalışma birimine yerleştirilmiştir, uygulamanın 

bitiminde her bir öğrenci sayacı açmış ve oradaki bilgiyi araştırmacıya 

ulaştırmıştır. Bunu yapmak için ekranın resmini çekme (screen shot) yöntemi 

kullanılmıştır. Deneklerin bu bilgiyi doğru vermemeleri olasılığı araştırmanın 

snınırlılıklarından biridir, bilginin doğruluğundan göreceli olarak daha emin 
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olmak için ekran resmi çekme (screen shot) yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler 

daha sonra bu bilgileri araştırmacının kendisine ya da araştırmacıya iletilmek 

üzere derslerine giren öğretim elemanlarına vermişlerdir. Resim 3.27 zaman 

sayacı sayfasını göstermektedir. 

 

Resim 3.26. Zaman sayacı ekranı 
 

3.3. Parole Sonrası Süreç 
 

Uygulama 8 hafta sürmüştür. Uygulamanın bitmesinin ardından son test 

(ST), kalıcılık testi (KT) ve öğrenci görüşmeleri uygulanarak veriler toplanmıştır. 

Bu veriler bir sonraki aşamada yapılacak olan şu değerlendirmeler için 

gereklidir: 
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1. Deney ve kontrol gruplarının ÖT ve ST puanları değerlendirilerek, deney 

grubu öğrencilerinin sözcükleri öğrenme oranlarında anlamlı bir fark olup 

olmadığına bakılacaktır. 

 

2. Deney ve kontrol gruplarının KT uygulama sonuçlarına bakılarak, deney 

grubunun kalıcılık bakımından kontrol grubuna oranla anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğine bakılacaktır. 

 

3. Deney grubunun ST ve KT sonuçları kendi içerisinde cinsiyet 

değişkenine göre karşılaştırılarak, kız ve erkek öğrencilerin başarı ve 

kalıcılık oranları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılacaktır. 

 

4. Deney grubunun ST sonuçları kendi içerisinde zaman değişkenine göre 

karşılaştırılarak, Parole’yi daha uzun süre kullanan öğrencilerin başarı 

oranları ile daha az kullanan öğrencilerin başarı oranında anlamlı bir fark 

olup olmadığına bakılacaktır.  

 

5. Deney grubu öğrencileri içinde öğrenme biçemlerine göre görsel ve 

işitsel baskınlığı olan öğrenciler ST ve KT puanları bakımından 

karşılaştırılarak, Parole’nin görsel ya da işitsel baskınlığı olan öğrencilere 

daha yararlı olup olmadığına bakılacaktır. 

 

6. Öğrencilerle uygulamanın başında ve sonunda yapılan görüşmeler ele 

alınarak Parole’ye ilişkin öğrenci görüşleri değerlendirilecektir. 
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Çalışmanın başarısı bakımından bu nitel bilginin de nicel veri kadar 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

3.3.1. Son Testin Uygulanması 

 Uygulama bitiminde kontrol ve deney gruplarına son test (ST) 

uygulanmıştır. ST, ön testte sorulan 100 sorunun yinelenmesinden 

oluşmaktadır. Bu şekilde ön test (ÖT) ve son test (ST) arasındaki puan 

farklılıkları daha doğru biçimde yorumlanabilmiştir. Son test (ST) ve Kalıcılık 

testlerine (KT), ÖT’e giren öğrencilerin hepsi girmemiştir. Başlangıçta  deney 

grubunda 44, kontrol grubunda ise 41 öğrenci olmak üzere toplam 86 öğrenci 

uygulamaya başlamıştır. Ancak ÖT, ST ve KT aşamalarında çeşitli nedenlerle 

teste girmeyen öğrenciler bulunmaktadır. Değerlendimeye alınacak her 

öğrencinin hem ÖT, hem ST, hem de KT puanlarının bulunmasının 

değerlendirmenin istatistiksel anlamda geçerli ve güvenilir olması bakımından 

önem taşıdığından bu testlerden her hangi birine girmemiş olan öğrencilerin ÖT, 

ST ya da KT puanlarından biri ya da bir kaçı eksik olacağından, bu öğrenciler 

değerlendirme dışı bırakılmışlardır. Buna göre deney grubundan  41, kontrol 

grubundan ise 36 öğrencinin puanları değerlendirmeye alınmış ve çalışma 

toplam 77 öğrenci ile tamamlanmıştır.  

 

 ST; puan, zaman, cinsiyet ve öğrenme biçemi değişkenleri bakımından 

değerlendirilmiştir. ÖT ile olan puan farkı uygulamada çalışılan 100 sözcüğün 

öğrenilme oranlarını ortaya koymuştur. Benzer şekilde ÖT ve ST puanları 

zaman değişkenine göre de karşılaştırılarak, Parole’yi daha uzun süre 

kullananan öğrencilerin test başarı puanlarında artış olup olmadığına 
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bakılmıştır. ÖT ve ST puanları ayrıca cinsiyet değişkenine göre de 

karşılaştırılarak, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığına bakılmıştır. Öğrenme biçemleri de değerlendirilerek, farklı 

öğrenme biçemi baskınlığı olan öğrencilerin puan durumları değerlendirilmiştir. 

3.3.2. Kalıcılık Testinin Uygulanması 

 ST’den 12 hafta sonra kalıcılık testi (KT) uygulanmıştır. 8 haftalık 

uygulamanın ardından 12 haftalık bir ara verilerek KT’nin uygulanma nedeni 

alanyazında bunu destekleyici bilgilerin bulunmasıdır. Uzun süreli anımsama43 

her hangi bir bilginin edinilmesinin üzerinden göreceli olarak uzun bir zaman 

geçtikten sonra bilginin hala erişilebilir ve anımsanır olmasıdır. Araştırma 

desenlerinde yalnızca son testin kullanılması bu nedenle yeterli 

görülmemektedir çünkü uygulamanın hemen ardından verilen bu testler uzun 

süreli anımsamayı ölçememektedirler. Bu nedenle uzun süreli anımsamanın 

ölçülebilmesi için bir kalıcılık testi verilmeli ve bu ST ile KT arasında geçen süre 

de en az uygulama süresi kadar olmalıdır (Schmidt ve Bjork, 1992:207-217). 4 

hafta süren bir uygulama için ST ile KT süre en az 4 haftadır. Uygulama 

bitiminde uygulanan ST ile KT arasında geçen süre uzadıkça kontrol ve deney 

grupları arasında fark bulmak zorlaşır ancak bulunan fark da güçlü bir kanıt olur.  

Kalıcılık testinin amacı ST ile KT arasındaki puan farkına dayanarak 

öğrenilen sözcüklerin kalıcılığını ölçmektir. KT de hem deney hem de kontrol 

grubu öğrencilerine uygulanmıştır. Ancak KT, ST’den 12 hafta sonra, yani yaz 

tatilinin ardından uygulandığından ve öğrencilerin büyük bir kısmı bölümlerine 

başladığından deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bir kısmının KT’ne girmesi 

                                                
43 Long term retention teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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sağlanamamıştır. Bu öğrenciler değerlendirme kapsamından çıkarılarak 

yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca her üç teste de (ÖT, ST ve KT) giren 

öğrenciler değerlendirmeye alınmışlardır.   

3.3.3. Öğrencilerle Yapılan Görüşme 

Veri toplama aşamasındaki son araç, öğrencilerle yapılan görüşmelerdir. 

Bu görüşmelerin amacı, çalışma ile ilgili nitel veri toplamaktır. Deney grubundaki 

ÖT, ST ve KT puanlarına göre başarı düzeyi en yüksek, en düşük ve orta olan 

üçer öğrencinin seçilerek toplam dokuz öğrenci ile görüşülmesi planlanmıştır. 

Ancak, çeşitli nedenlerle görüşme olanağının sağlanamamasından ötürü 

görüşme 2 yüksek ortalamalı, bir orta derece başarı gösteren ve 2 düşük 

ortalamalı öğrenci olmak üzere toplam beş öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tablo 

3.6’da öğrencilerin başarı, cinsiyet ve öğrenme biçemi dağılımları verilmiştir.  

 

Denek Başarı durumu Cinsiyet Öğrenme Biçemi 

Denek A Yüksek puan Erkek Baskınlık yok 

Denek B Yüksek puan Kız Görsel  

Denek C Orta puan Kız Görsel 

Denek D Düşük puan Erkek Baskınlık yok 

Denek E Düşük puan Erkek Görsel 

 
Tablo 3.6. Görüşmeye katılan öğrencilerin bilgileri 
 

Görüşmeler ST’i izleyen ilk hafta içinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin 

KT bitimi değil de ST bitiminde yapılmalarının nedeni, Parole ile çalışmalarının 

yeni tamamlandığından öğrencilerin deneyimlerini daha iyi aktarabileceklerine 
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inanılmasıdır. Öğrencilerle Parole ve yazılımı kullanırken yaşadıkları 

deneyimlerle ilgili sorular sorulmuştur. Görüşmeler kaydedilmiş ve daha sonra 

yazıya dökülmüştür (bkz EK J). Sormaca yerine görüşme yönteminin tercih 

edilmesinin nedeni, açık uçlu sorular sorma fırsatı yaratması ve anlık gelişen 

durumlarda araştırmacıya daha fazla veri sunmasıdır.   

 

Görüşme soruları açık uçlu olduğundan, yanlılık, yanlış yorumlama vb. 

görüşme tekniğine ilişkin sorunların olması öngörülmüştür. Bu amaçla 

araştırmacı öğrencilerle yapılan görüşmenin tamamını kaydetmiş ve olduğu gibi 

yazıya dökmüştür. 
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4. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

4.1. Nicel Verilere Dayalı Bulgular 

4.1.1. Temel ve Birinci Araştırma Sorularına İlişkin Bulgular 

 
 Temel ve birinci araştıma sorularının yanıtlanabilmesi için üç farklı zaman 

diliminde karşılaştırmalar yapılmıştır. ÖT ve ST farkı Parole’nin daha fazla 

söcük öğrenimine yol açıp açmadığını ortaya koymaktadır ve araştırmanın 

temel sorusunun yanıtlanmasını sağlar. ST ve KT farkı ise Parole ile öğrenilen 

sözcüklerin daha kalıcı olup olmadığını ortaya koyar ve araştırmanın birinci alt 

araştırma sorusunu yanıtlar. İstatistiksel olarak üç farklı zaman dilimine karşılık 

gelen ÖT – ST – KT puanlarının bir arada değerlendirilmesi daha güvenilir bir 

değerlendirme sağlayacağından temel ve birinci araştırma sorularını 

yanıtlayacak olan bulgular bir arada sunulacak ve değerlendirilecektir.  

 

 Temel Araştırma Sorusu : Gerçekleştirilecek olan sözcük öğrenme 

yazılımını kullanan öğrenciler, bu yazılımı kullanmayan öğrencilere oranla daha 

çok sözcük öğrenecekler midir? 

 

Birinci Alt Araştırma Sorusu: Parole yazılımını kullanan öğrencilerin 

öğrendikleri sözcüklerin kalıcılığı, bu yazılımı kullanmayan öğrencilere göre 

daha fazla olacak mıdır? 

 Bulgular: Yukarıda listelenen araştırma sorularının yanıtlarının 

vulunması için üç farklı zaman diliminde (ÖT – ST – KT) elde edilmiş olan 

puanlar kullanılmıştır. Temel araştırma sorusunun yanıtını bulmak için kontrol 

ve deney grubu bağımlı değişkeni olan ÖT ve ST puanları karşılaştırılmıştır. 
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Kontrol grubunda 41 öğrenci, deney grubunda ise 36 öğrenci olmak üzere 

toplam 77 öğrenci değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken başarı kriteri şu 

şekilde belirlenmiştir: ÖT’ye göre ST’de puanını artırmış olan her öğrenci 

başarılı sayılmıştır. ÖT puanı 10 olan bir öğrenci ST’de 11 puan aldıysa bile 

başarılı sayılmıştır. Bunun nedeni Parole’nin sözcükleri USB’ye kodlamasıdır. 

Yani bir sözcüğü bir kez USB’ye aktarabilen öğrenci artık o sözcüğü 

unutmayacağından ve her gerektiğinde kullanabileceğinden bu bilgi önemli bir 

kazanım sayılmıştır.  

 

ÖT, ST ve KT puanlarının karşılaştırılmasında mixed between – within 

group ANOVA testi uygulanmıştır. Bunun nedeni grupların puanlarının hem 

kendi içlerinde hem de birbirleriyle  karşılaştırılmalarıdır. Deney grubu 

öğrencilerinin ÖT – ST – KT puanları kendi aralarında karşılaştırılarak uygulama 

başlangıcı, sonu ve 12 haftalık süre sonrası olmak üzere üç farklı zaman 

dilimindeki puan farkları bulunmuştur. Ardından kontrol grubunun uygulama 

öncesi, sonu ve 12 haftalık süre sonrası olmak üzere üç farklı zaman dilimindeki 

puan farkları (ÖT – ST – KT farkı)  bulunmuştur.  Daha sonra da iki grup birbiri 

ile karşılaştırılarak, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ÖT – ST - KT puanları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Tablo 4.1’de deney ve 

kontrol gruplarının ÖT, ST ve KT puanlarının ortalamaları verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



139 
 

Betimsel İstatistikler 

 Grup Ortalama St. Sapma N 
Öntest 1 

2 
Toplam 

9,85 
10,61 
10,21 

5,008 
4,686 
4,843 

41 
36 
77 

Sontest 1 
2 
Toplam 

39,15 
70,08 
53,61 

21,165 
25,155 
27,723 

41 
36 
77 

Kalıcılık Testi 1 
2 
Toplam 

21,61 
66,25 
42,48 

11,209 
24,579 
29,103 

41 
36 
77 

 
Tablo 4.1: Deney ve kontrol gruplarının ÖT, ST, ve KT’ne göre betimsel 

istatistikleri. 
 

Buna göre kontrol grubu öğrencileri puan ortalamaları uygulama 

başlangıcında ÖT = 9,85 olarak bulunmuştur. Uygulama sonrasında ise puan 

ortalamaları ST = 39,15’e yükselmiştir. Bu durumda kontrol grubunun yaptıkları 

sözcük öğrenme çalışmaları sonucu, hedef sözcükleri ortalama 39,15 oranında 

öğrendikleri söylenebilir. Aynı grup 12 haftalık aradan sonra testi yinelediğinde 

puan ortalamaları KT = 21,61 bulunmuştur. Yani kontrol grubu ST – KT 

arasında geçen zaman içerisinde öğrendiği sözcüklerin bir kısmını unutmuştur.  

 

Deney grubu öğrencileri ise uygulamaya ortalama ÖT = 10,61 olarak 

başlamışlardır. Uygulama sonrasında ise puan ortalamaları ST = 70,08’e 

yükselmiştir. Bu durumda deney grubunun yaptıkları sözcük öğrenme 

çalışmaları sonucu, hedef sözcükleri ortalama 70,08 oranında öğrendikleri 

söylenebilir. Aynı grup 12 haftalık aradan sonra testi yinelediğinde puan 

ortalamaları KT = 66,25 bulunmuştur. Yani deney grubu da ST – KT arasında 

geçen zaman içerisinde öğrendiği sözcüklerin bir kısmını unutmuştur ancak 

ortalamalar dikkate alındığında deney grubunun unutma oranı çok daha 
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düşüktür. Bir başka deyişle, deney grubunun öğrendiği sözcükler daha kalıcı 

olmuştur. Bu bulgu,  araştırmanın birinci alt araştırma sorusunu yanıtlamaktadır. 

 

Çözümleme için betimsel istatistik bilgilerinin yanı sıra değerlendirilecek 

faktörler de sıralanmıştır. Bu faktörler Tablo 4.2’de verilmiştir. 

 

Gruplar İçi Faktörler 
Zaman Bağımlı Değişken 
1 
2 
3 
 

Öntest 
Sontest 
Kalıcılık testi 

 
Tablo 4.2. Çözümlemede kullanılacak çok yönlü grup içi  ve gruplar arası 

faktörler. 
 

Bu tabloda çözümlemenin yapılacağı gruplar arası faktörler, deney ve 

kontrol gruplarının karşılaştırılmalarını, grup içi faktörler ise her iki grubun üç 

farklı zaman dilimindeki (ÖT-ST-KT) puan farklılıklarını içermektedir. Bu 

faktörlere ait çok yönlü ANOVA çözümlemesi izleyen tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 4.3, grup içi karşılaştırma sonuçlarını vermektedir. Zaman 

değişkenine göre deney ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını göstermek amaçlıdır. Çözümleme için tablonun birinci satırındaki 

Wilks Lambda değerinin anlamlılığı incelenmiştir. p=.000<.05 olduğu 

görüldüğünden üç farklı zaman diliminde (ÖT-ST-KT) alınan puan farklılıklarının 

anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farkın anlamlı olduğunun bulunmasının 

ardından etki büyüklüğüne de bakılmıştır. Etki büyüklüğü, .01=küçük etki, 

.06=orta düzey etki ve .14=büyük etki olarak yorumlandığından eta 

Gruplar Arası Faktörler 
Grup N 
1 
2 
 

41 
36 
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squared=.832 olması, aradaki farkın büyük olduğunu göstermektedir. Bu 

tabloya göre deney ve kontrol gruplarının verilen farklı zaman dilimlerindeki 

puanları arasındaki fark anlamlıdır. 

 

Çoklu Varyans Testi 

Etki Değer Sig. Patial Eta Squared 

Zaman              Wilks’ Lambda ,168 ,000 ,832 

 

Tablo 4.3: Deney ve kontrol ÖT, ST ve KT puanlarının kendi içlerinde 

karşılaştırılması. 

 
  Deney ve kontrol gruplarının üç ayrı zamandaki puan farklılıklarının 

kendi içlerindeki karşılaştırmalarının anlamlı çıkmasının ardından gruplar arası 

faktör çözümlemesine geçilmiştir. Bu çözümlemenin amacı, deney ve kontrol 

gruplarının üç ayrı zamanda aldıkları puanların birbiri ile karşılaştırılması ve 

anlamlı bir fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Tablo 4.4, bu çözümleme 

verilerini içermektedir. İki grubun üç ayrı zamandaki puan farklılıkları arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığının anlaşılması için tabloda ‘grup’ olarak verilmiş 

olan satırdaki anlamlılık düzeyine ve etki büyüklüğüne bakılmıştır.  

 

 Anlamlılık düzeyi Sig=000 ve p<.05 olduğundan kontrol ve deney 

gruplarının puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır sonucuna 

ulaşılmıştır. Etki büyüklüğü için ise yine grup satırındaki partial eta squared 

değerine bakılmıştır. Bu değer .432 olduğundan etkinin büyük olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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Gruplar arası Etki Testi 

Kaynak Sig. Partial Eta Squared 
grup ,000 ,432 
Alpha: ,05 
 
Tablo 4.4. Deney ve kontrol gruplarının ÖT-ST-KT puanlarının birbiri ile 
karşılaştırılması. 

 Tablo 4.5. Çok faktörlü ANOVA çözümlemesinin grafiği. 

 

 Tablo 4.5’te ise yapılan bu çoklu çözümlemenin grafiği bulunmaktadır. 

Yapılan çok faktörlü istatistiksel çözümleme sonuçlarına göre, deney ve kontrol 

gruplarının ÖT-ST ve KT puanları arasındaki fark hem kendi içlerinde 

karşılaştırıldığında hem de gruplar birbirleri ile karşılaştırıldıklarında anlamlıdır 

denebilir.  

 

Tartışma: Temel ve birinci alt araştırma sorularına ilişkin yukarıda sunulan 

bulgular iki farklı açıdan ele alınabilir. Bunlardan birincisi, çoklu kanallardan 

alınan bilgilerin daha etkin öğrenildiğidir. Parole yazılımı, dayandığı kuramlar 

gereği deney grubu öğrencilerine bilgiyi çoklu kanallardan kodlama olanağı 
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sunmuştur. Bunun sonucu olarak da öğrenme daha verimli olmuştur. Parole’nin 

bellek destekleyici olarak kullandığı görsel ve işitsel uyaranlar ve duygulara yer 

veren öğrenme ortamı, insan beyninin daha kolay öğrendiği uyaranlar 

bakımından zenginleşmiş bir ortam yaratmaktadır. Zengin uyaranlarla dolu 

ortam ise öğrenme için en uygun olan ortamdır. Rozenzweig’ın (1972) sıçan 

deneylerinden sonra bu bulgu artık kesin bir gerçek olarak kabul edilmektedir44. 

Aldağ ve Sezgin çoklu ortamı belirli bir içeriğin sunumu için metin, grafik, 

canlandırma, fotoğraf, video ve ses gibi farklı sembol sistemlerinin birbirlerini 

tamamlayacak biçimde bütünleştirilmesi olarak tanımlamaktadır (Aldağ ve 

Sezgin, 2003). Parole, bilgilerin USB’e kodlanmasında işte bu çoklu ortamı 

sağlamaktadır. Yöntem bölümünde de açıklandığı gibi Parole yazılımında ses 

ve görsel unsurlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Çoklu ortamda öğrenme, 

Parole tasarlanırken temel alınan bilgiyi işleme kuramı kapsamında ele alınan 

ikili kodalama kuramı ile de tutarlıdır.  İkili kodlama kuramında her hangi bir 

bilginin yalnızca sözler yerine hem söz hem de görsel temsillerle sunulmasının 

daha etkili öğrenmeye yol açacağı savunulmaktadır. Bir başka deyişle her hangi 

bir bilgiyi bir yerine iki farklı kanaldan sunmak daha etkili öğrenmeye yol 

açmaktadır. Mayer ve Anderson’un deneyinde45 ortaya konulduğu gibi, iki farklı 

kanaldan bilgi alan öğrenciler, tek kanaldan bilgi alan öğrencilere kıyasla daha 

etkili çözümler üretmişlerdir (Mayer ve Anderson, 1991, 1992). 

                                                
44 Rosenzweig, aynı batında doğan sıçanların birini hiç bir uyaranın olmadığı bir kafese, 12 
tanesini de oyuncakların günlük olarak değiştiği bir kafese bir arada koymuştur. Deneyin 
sonunda,  zenginleşmiş ortamda büyüyen sıçanların daha kalın ve daha gelişmiş serebral 
kortekse sahip oldukları ve daha çabuk öğrendikleri bulunmuştur (Rosenzweig, 1972). 
45 Mayer ve Anderson, çoklu ortam ilkesiyle ilgili yaptıkları bir deneyde bir grup öğrenciye bir 
bisiklet pompasının nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgi dinletmiştir. Diğer gruba ise hem bu bilgi 
dinletilmiş, hem de pompanın nasıl çalıştığını gösteren bir animasyon izlettirilmiştir. Deney 
sonunda verilen sorun çözme etkinliklerinde iki farklı kanaldan bilgi alan öğrenciler, tek 
kanaldan bilgi alan öğrencilere kıyasla daha etkili çözümler üretmişlerdir (Mayer ve Anderson, 
1991, 1992). 
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 Bunun nedeni bilgiyi iki farklı kanaldan alan öğrencilerin zihinlerinde biri 

görsel, diğeri de sözel olmak üzere bilginin iki farklı temsilini yaratmalarıdır. Bu 

ikili temsil ve aralarında kurulan bağ sayesinde daha güçlü bellek temsilleri 

oluşmaktadır. Parole kullanıcısı sözcüğü çağrıştıracak olan görsel ve işitsel 

temsilleri seçerken aslında sözcüğün USB’e kodlanması kolaylaşmaktadır.  

 

Pavio’nun ikili kodlama kuramı da Mayer’in Çok Ortamlı Bilişsel Modeli gibi 

Parole’ye kaynaklık etmiştir. İkili kodlama kuramında sadece sözel içeriğin 

anımsanmasının daha zor olduğu, bilginin farklı kaynaklarla, özellikle görsel 

kanalla kodlanmasının sözcüğün kodlanmasını kolaylaştırdığı belirtilmektedir. 

Bundan yola çıkılarak sözel içeriğin görsel içerikle birlikte kodlanmasının 

öğrenmeyi kolaylaştıracağı söylenebilir (Paivio,2006). Parole’nin içeriği tam da 

bu kuram üzerine oturtulduğundan ve deney bulguları da temel araştırma 

sorusunu destekler biçimde yanıtladığından Parole’nin de başarılı bir sözcük 

öğrenme yazılımı olduğu söylenebilir. İkili kodlama kuramının, eğitim alanında 

öğrenme modellerine uygulanması yeni değildir ya da sadece bu çalışmaya 

özgü değildir. İkili kodlama kuramı, Mnemonics olarak da adlandırılan bellek 

destekleyici sistemlere başarıyla uygulanmıştır (Fidan, 2001; Ryu et al., 2000). 

Damasio (1995), insan zihninin temel özelliğinin "simgeleştirme" olduğu fikrini 

savunmaktadır:  

"Benim görüşüme göre bir zihin sahibi olmak, bir organizmanın, imgelere 
dönüşebilecek, düşünce denen süreçte yönlendirilebilecek; sonuçta da 
geleceğin tahmin edilmesine, buna göre plan yapılmasına ve bir sonraki 
eylemin yapılmasına yardım ederek davranışları oluşturan sinirsel 
temsilleri oluşturması anlamına gelir. İşte benim gördüğüm şekliyle 
nörobiyolojinin merkezi burada yer almaktadır: Bir sinir hücresi 
devresinde öğrenme sonucunda meydana gelen biyolojik değişikliklerden 
oluşan sinirsel temsillerin zihnimizde imgelere dönüşüm süreci; sinir 
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hücresi devrelerindeki gözle görülemez mikro-yapısal değişikliklerin, 
kendimize ait olarak duyumsadığımız bir imge halini alan bir sinirsel 
temsile dönüşüm süreci" (s.97-98). 

 

Damasio’ya göre bilgi zihinde imgeler biçiminde temsil edilebilir ancak bu 

imgeler zihinde nesne, sözcük ya da cümlelerin fotokopileri gibi saklanmazlar. 

Yukarıda da tartışıldığı gibi bu araştırmanın bulguları literatürü destekler 

niteliktedir.  

 

4.1.2. İkinci Alt Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

İkinci alt araştırma sorusu, Parole yazılımını kullanan kız öğrenciler ile bu 

yazılımı kullanan erkek öğrencilerin başarı düzeyinde anlamlı bir farklılık olup 

olmayacağına yöneliktir.         

Bulgu: Cinsiyet değişkeninin Parole yazılımındaki başarı üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmenin yapılabilmesi için deney 

grubundaki kız ve erkek öğrencilerin hem ST hem de KT başarı puanları  

değerlendirilmiştir.  

Son test çözümlemesinde deney grubunda 19 kız 17 erkek öğrenci 

bulunmaktadır. Parole’yi kullanan kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 

fazla sözcük öğrenip öğrenmediklerin değerlendirilebilmesi için deney 

grubundaki kız ve erkek öğrencileri ST sonuçları karşılaştırılmıştır. Tablo 4.6’da 

da görüldüğü gibi ST için yapılan değerlendirmede erkek öğrencilerin ST başarı 

ortalaması 69,06 kız öğrencilerin başarı ortalaması ise  71.00 bulunmuştur.  
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Tablo 4.6: Kız ve erkek öğrencilerin ÖT – ST başarı ortalamaları. 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi her iki sonuç da birbirine yakındır 

ancak aradaki puan farkının anlamlı olup olmadığının anlaşılabilmesi için 

Levene Varyans eşitliği değerlendirmesi yapılmış ve Tablo 4.7’de de görüldüğü 

gibi Sig. (2-tailed) değeri 0,821 çıktığı ve bu da 0.05’ten büyük olduğu için 

kızlarla erkeklerin başarısı arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bir başka deyişle programı kullanan kız öğrenciler sözcükleri 

öğrenmede erkek öğrencilerden daha başarılı olmamışlardır. 

       Sontest   

Bağımsız Örneklem Testi 
Levene Varyans Eşitliği testi t-testi 
F Anlamlılık t Amlamlılık 

düzeyi 
Ortalama  
Farkı 

             Eşit varyans  1,564 ,220 -,228 ,821 -1, 94 
Eşit olmayan 

varyans 
  -,225 ,824 -1, 94 

Tablo 4.7: Kız ve erkek öğrencilerin ÖT – ST için cinsiyet değişkenine göre 
anlamlılık düzeyi. 

  

 Benzer bir istatistiksel değerlendirme KT için de yapılmıştır. Parole’yi 

kullanan kız öğrencilerin öğrendikleri sözcükleri erkek öğrencilere göre daha iyi 

anımsayıp anımsamadıklarını test etmek için KT puanları karşılaştırılmıştır. 

Tablo 4.8’de de görüldüğü gibi KT için yapılan değerlendirmede erkek 

öğrencilerin KT başarı ortalaması 63,94 kız öğrencilerin başarı ortalaması ise  

68,32 bulunmuştur. Bu ortalamalar da birbirine yakındır ancak doğru 

Betimsel İstatistik 

 Cinsiyet Ortalama St. Sapma N 
Sontest 1 

2 
69,06 
71,00 
 

28,752 
22,219 

17 
19 
 



147 
 

değerlendirme için Levene testi uygulanmış ve Sig. (2-tailed) değeri 0,601 

çıkmıştır. Tablo 4.9’da verilen bu değer 0.05’ten büyük olduğu için kızlarla 

erkeklerin sözcükleri anımsama oranları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Bir başka deyişle programı kullanan kız öğrenciler 

sözcükleri erkek öğrencilerden daha fazla anımsamamışlardır.  

                     

 

 Tablo 4.8. Kız ve erkek öğrencilerin ST – KT başarı ortalamaları. 

 

           Kalıcılık testi      

Bağımsız Örneklem Testi 
Levene Varyans 
Eşitliği testi 

t-testi 

F Anlamlılık t Amlamlılık 
düzeyi 

Ortalama Farkı 

                    Eşit varyans  2,075 ,159 -,528 ,601 -4,37 
Eşit olmayan varyans   -,519 ,607 -4,37 

 
Tablo 4.9: Kız ve erkek öğrencilerin ST – KT için cinsiyet değişkenine 

göre anlamlılık düzeyi. 
 

4.1.3. Üçüncü Alt Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

   Parole yazılımını kullanan ve öğrenme biçemi olarak görsel baskınlığı ya 

da işitsel baskınlığı olan öğrencilerin başarı düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olacak mıdır? Sorusunu yanıtlayan bulgular aşağıda verilmiştir. 

 

Betimsel İstatistik 

 Cinsiyet Ortalama St. Sapma N 
Kalıcılık testi 1 

2 
63,94 
68,32 
 

28,232 
21,370 

17 
19 
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Bulgu: Öğrencilerin öğrenme biçemleri BİG16 öğrenme biçemi envanteri 

ile belirlendikten sonra baskınlığı olan öğrencilerin başarı puanları hem ST hem 

de KT için değerlendirilmiştir. Bunun için önce deney grubundaki görsel 

baskınlığı ve işitsel baskınlığı olan öğrencilerin ayrı ayrı ST ve KT puanları 

bakımından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Uygulanan öğrenme biçemleri 

envanterine göre deney grubunda görsel baskınlığı olan öğrencilerin sayısı 

15’tir, işitsel baskınlığı olan öğrencilerin sayısı ise 6’dır. Grubun geri kalanında 

her hangi bir baskınlık saptanmamıştır. ST’e giren öğrencilerin bir kısmı KT’e 

girmemişlerdir. KT’ne girmeyen öğrencilerden biri de görsel baskınlığı olan 

öğrencilerden biri olduğundan KT’ne giren görsel baskınlığı olan öğrenci sayısı 

14’e düşmüştür. İstatistiksel değerlendirmenin doğru olabilmesi için denek 

sayısının en az 30 olması gerekmektedir. Bu nedenle görsel baskınlığı olan 

öğrencilerin puanları istatistiksel bir değerlendirmeye alınamamıştır. İşitsel 

baskınlığı olan öğrencilerin sayısı ise hem ST hem de KT’nde değişmemiştir, 

toplam 6 öğrencinin işitsel baskınlığı vardır. Bu nedenle bu öğrenciler için de 

istatistiksel bir değerlendirme yapılamamıştır.  

 

İstatistiksel bir değerlendirme yapmak için sınırlı sayıda denek olmasına 

karşın, öğrenme biçemi baskınlığı ile öğrenme arasındaki ilişki önemli 

olduğundan aritmetik ortalamalara bakılarak da bir fikir edinilebileceği 

düşünülmüştür. Bunun için yukarıda sözü edilen gruplarla ilgili şu işlem ve 

değerlendirmeler yapılmıştır:  

 

Görsel baskınlığı olan öğrencilerin ÖT – ST – KT puanlarının her birinden 

aldıkları puanların ortalamaları alınmıştır. Bütün öğrencilerin her üç teste de 
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girmiş olmaları gerektiğinden KT’ne girmeyen öğrenci belirlenerek tüm 

testlerden aldığı puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. Buna göre görsel 

öğrencilerin ÖT’den aldıkları puanların ortalaması 8.2’dir. ST’den aldıkları 

puanların ortalaması 58.64, KT’nden aldıkları puanların ortalaması ise 58.78’dir. 

Daha sonra deney grubunda olup her hangi bir baskınlığı olmayan öğrencilerin 

ortalamaları değerlendirilmiştir. Görsel, işitsel baskınlığı olan öğrenciler 

çıkarıldıktan sonra kalan 23 öğrenciden KT’ne girmeyenler çıkarılarak 

karşılaştırılacak olan grubun sayısı 16 olarak bulunmuştur. Bu grubun ÖT puan 

ortalaması, 11.43, ST’ten aldıkları puanların ortalaması ise 73.18 olarak 

bulunmuştur. Bu grubun KT’nden aldıkları puan ortalaması ise 69.06’dır. Bu 

veriler aşağıdaki tabloda da görülmektedir. 

 

 ÖT ort. ST ort. KT ort. Öğrenci 
sayısı 

Çıkarılan 
öğrenci 
sayısı 

Görsel baskınlığı olan 
öğrenciler 8.2 58.64 58.78 14 1 

Baskınlığı olmayan 
öğrenciler 11.43 73.18 69.06 16 7 

 

Tablo 4.10: Görsel baskınlığı olan öğrencilerle olmayan öğrencilerin ÖT – ST – 
KT ortalamalarının karşılaştırılması. 

 

 

Yukarıda sözü edilen hesaplama ve değerlendirmeler işitsel baskınlığı 

olan öğrencilere de uygulanmış ve işitsel baskınlığı olan 6 öğrencinin ÖT – ST – 

KT puanlarının her birinden aldıkları puanların ortalamaları alınmıştır. Buna 

göre işitsel öğrencilerin ÖT’den aldıkları puanların ortalaması 13.16’dır. ST’den 
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aldıkları puanların ortalaması 80,33, KT’nden aldıkları puanların ortalaması ise 

76,16’dır. Tablo 4.11’de bu veriler görülmektedir. 

 

 ÖT ort. ST ort. KT ort. Öğrenci 
sayısı 

Çıkarılan 
öğrenci 
sayısı 

İşitsel baskınlığı olan 
öğrenciler 13.16 80.33 76.16 6 0 

Baskınlığı olmayan 
öğrenciler 11.43 73.18 69.06 16 7 

 

Tablo 4.11: İşitsel baskınlığı olan öğrencilerle olmayan öğrencilerin ÖT – ST – 
KT ortalamalarının karşılaştırılması. 

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı görsel ya da işitsel baskınlığı olan 

öğrencilerin anlamlı biçimde Parole’den daha fazla yararlandıkları ya da 

öğrendikleri bilgilerin daha fazla kalıcı olduğunu söylemek olanaklı değildir. 

 

4.1.4. Dördüncü Alt Araştırma Sorusuna  İlişkin Bulgular 

  Parole yazılımını daha uzun süre kullanan öğrenciler daha fazla sözcük 

öğrenecek ve öğrendikleri bu sözcükler daha kalıcı olacak mıdır? Sorusuna 

ilişkin bulgular aşağıda verilerek tartışılmıştır. 

 

Bulgu: Yukarıdaki araştırma sorusunun yanıtlanabilmesi için Parole 

kullanım süresi ile başarı arasındaki korelasyona bakmak gerekmektedir. Bu 

amaçla deney grubundaki 36 öğrenci önce ST için değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmede Pearson Product – Moment Correlation analizi yapılmıştır. 

Parole kullanım süresi ile ST puanları arasında güçlü bir korelasyon 

saptanmıştır. Cohen (1998)’e göre r = 0.50 ile 1.0 arasında olması güçlü 
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korelasyon anlamına gelmektedir. Tablo 4.12’de de görüldüğü gibi ST puanları 

ve süre arasındaki ilişki değerlendirmesinde ST için r= 0,798 bulunmuştur. Bu 

da Parole’yi daha uzun süre kullanmış olan deney grubu öğrencilerinin ST’de 

daha başarılı oldukları sonucunu ortaya koymaktadır  

 

Korelasyon 
  Sontest Süre 

Sontest Pearson korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 
. 
36 

,798** 
,000 
36 

Süre Pearson korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

,798** 
,000 
36 

1 
. 
36 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 –tailed). 

Tablo 4.12: ST puanları ile Parole kullanım süresi arasındaki ilişki. 
 

Pearson Moment Korelasyon analizi KT için de uygulanmıştır. Buna göre 

KT için r= 0,785 bulunmuştur. Tablo 4.13’te verilen değerlere göre Parole 

kullanım süresinin artmasıyla KT ortalamalarının arttığını, bir başka deyişle 

Parole’yi daha uzun süre kullananan öğrencilerin sözcükleri daha kalıcı biçimde 

öğrendikleri söylenebilir. 

 

Korelasyon 
  Sontest Süre 

Kalıcılık Pearson korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 
. 
36 

,785** 
,000 
36 

Süre Pearson korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

,785** 
,000 
36 

1 
. 
36 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 –tailed). 

Tablo 4.13:  KT puanları ile Parole kullanım süresi arasındaki ilişki. 
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4.2. Nitel verilere dayalı bulgular 
 

Öğrencilerle yapılan görüşme kaydedilip yazıya dökülmüş ve araştırma 

soruları bakımından değerlendirlimiştir. Buna göre her bir araştırma sorusu 

için görüşmelerden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

 

 Son testte yüksek puan alan denek A ve B’nin, paroleyi en verimli 

ve etkin kullanan öğrenciler oldukları görüşme sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Benzer şekilde düşük puan alan denek D ve E ise 

Parole’yi yeterince verimli ve uzun süre ile kullanmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Denek C bazı bölümleri daha etkin kullanmıştır. Buna 

göre Parole’yi etkin ve verimli kullananan kişilerin sözcük 

öğreniminde daha başarılı olacakları sonucu çıkarılabilir. 

 
 Görüşme son testin ardından yapıldığından ve gruplara kalıcılık 

testi henüz uygulanmadığından görüşmeden araştırmanın birinci 

alt araştırma sorusunu oluşturan kalıcılık etkenine ilişkin her hangi 

bir sonuç çıkmamıştır. 

 
 Kız ve erkek öğrencilerin dağılımı, Denek A: erkek, Denek B: kız, 

Denek C: kız, Denek D: erkek ve Denek E: erkek biçimindedir. 

Yapılan görüşmeden her iki cinsiyet lehine bir bulguya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın ikinci alt araştırma 

sorusuna ilişkin her hangi bir değerlendirme yapmak olanaklı 

değildir. 
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 Öğrenme biçemleri bakımından da her hangi bir değerlendirme 

yapılmamıştır. Öğrenme biçemi dağılımı, Denek A: baskınlığı yok, 

Denek B: görsel, Denek C: görsel, Denek D: baskınlığı yok ve 

Denek E: görsel biçimindedir. Denek C görsel baskınlığı olan bir 

öğrencidir ve görüşme sırasında anımsatıcı sözcük çalışırken 

hedef sözcükle anımsatıcı sözcük arasında bir bağ kurarken bir 

öykü hayal etmeyi ve resim ekleme bölümünü sevdiğini ifade 

etmiştir. Ancak bu durum görsel baskınlıkla Parole arasında bir 

ilişki kurmak için yeterli bir veri oluşturmamaktadır. Benzer şekilde 

Denek D Parole’nin müzik ekleme bölümünden çok yararlandığını 

ve sevdiğini ifade etmiştir ancak öğrenme biçemi testinde bu 

öğrencinin işitsel baskınlığı çıkmamıştır. Bu nedenlerle Parole ile 

öğrenme biçemleri arasında bir ilişki kurulmamıştır. Buna göre 

Parole’nin öğrenme biçeminden bağımsız olarak tüm bireylerin 

kullanabileceği bir yazılım olduğu sonucu, hem nicel hem de nitel 

verilerle desteklenmektedir denilebilir. 

 
 

 Parole’yi kullanan öğrenciler, nicel veri bulgularını destekler 

biçimde kullanım süresine bağlı olarak sözcük öğrenmenin daha 

verimli olduğunu belirtmişlerdir. Son testten yüksek puan alan 

Denek A ve B Parole’yi daha uzun kullandıklarını ifade ederken 

daha düşük puan alan Denek D ve E’de Parole’yi uzun süreli 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum nicel verilerle de 

desteklenmektedir. Buna göre sözcük öğrenme başarısı ile Parole 
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kullanım süresi arasında bir korelasyon olduğu ve bu bulgunun 

araştırmanın dördüncü alt araştırma sorusunu olumlu olarak 

yanıtladığı sonucu çıkarılabilir.  

 
 Görüşme yapılan öğrencilerden düşük puan alan öğrenciler 

Parole’nin zaman kaybına yol açtığı düşüncesiyle yazılımı uzun 

süre kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin eleştirisi, her 

bir sözcük için uzun bir süre çalışmak gerektiği biçiminde 

olmuştur. Bu görüş grubun geneli tarafından kabul görmemiş, 

yüksek başarı gösteren öğrenciler, aksine çalışılan sözcüklerin 

uzun süre anımsanmalarından dolayı yazılımın zamandan kazanç 

sağladığını belirtmişlerdir. 

 
 Görüşme yapılan öğrencilerin genel değerlendirmeleri Parole ile 

daha fazla sözcüğün daha kalıcı olarak öğrenildiği yönündedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu tez, yabancı dilde sözcük öğretimi alanın bir eksiklik olduğu 

gözlemlenen şu sorunlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır: Sözcükler örtük 

biçimde öğretilmekte ve öğrencilere sözcük öğrenme yöntem ve stratejileri 

yeterince verilmemektedir; kalıcılığa yönelik etkinlikler yapılmamakta ve 

öğrenilen sözcükler çok kısa sürede unutulmaktadır; sözcük öğrenmenin 

bireysel bir olgu olduğu dikkate alınmamakta ve herkesin aynı şekilde sözcük 

öğreneceği varsayımıyla hareket edilmektedir. Tüm bu sorunlar yabancı dil 

öğreniminde güçlüklere yol açmakta ve iletişimi engellemektedir. 

 

Tezin amacı, yukarıda özetlenen sorunlara bir çözüm bularak sözcüklerin 

kalıcı olarak öğrenileceği ve bireysel farklılıkları dikkate alan bir sözcük 

öğrenme modelinin geliştirilmesidir. Bu amaçla Parole adı verilen yazılım bir 

sözcük öğrenme modeli seçeneği olarak geliştirilmiştir. Bu yazılım alan 

yazındaki önemli kuramlara dayanarak geliştirilmiş olması, özgün olması ve 

yaşadığımız çağda artık vazgeçilmez araçlar olarak karşımıza çıkan bir 

bilgisayar yazılımı biçiminde olması bakımından önemlidir.   

 

Araştırmanın deseni deneysel bir desendir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesinin hazırlık sınıfında okumakta olan 77 öğrencinin katıldığı bir 

deneyin bulgularına dayanarak bir model denemesi olan Parole’nin etkili olup 

olmadığı sınanmıştır. Veri toplama araçları öntest – uygulama – son test – 

kalıcılık testi  biçimindedir ve bu nicel veri toplama araçlarının yanı sıra beş 

öğrenci ile modelin değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Parole’nin 
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ve araştırma sorularının yanıtları bu verilerin bulgularına dayanılarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan değerlendirmede Parole’yi kullanan deney grubu öğrencilerinin 

kontrol grubu öğrencilerine oranla daha fazla sözcük öğrendikleri, yazılımı 

kullanarak çalıştıkları bu sözcükleri daha kalıcı olarak öğrendikleri, sözcük 

öğrenme başarısında cinsiyetin bir rolünün olmadığı, görsel ve işitsel öğrenme 

biçemine sahip olmanın bu yazılımdaki sözcük öğrenme başarısına etki 

etmediği ve yazılımı daha uzun süre kullanan öğrencilerin hem daha fazla hem 

de daha kalıcı olarak sözcükleri öğrendikleri bulunmuştur.  

 

Bu bulguların sonucunda yabancı dilde sözcük öğrenmek için Parole 

yazılımını kullanmanın etkili bir model olduğu çıkarsanmıştır. Eğitimde bilgisayar 

teknolojilerinin ve çoklu medya ortamlarının giderek daha çok kullanılmakta 

olduğu günümüzde Parole gibi bir kurama dayalı olarak hazırlanan yazılımların 

daha fazla kullanılmasının gerekliliği de bu araştırma kapsamında 

çıkarılabilecek sonuçlardan biridir. 

 

Çoklu kanallardan belleğe bilgi kodlamak amacıyla yazılıma eklenen 

görsel ve işitsel anımasatıcıların yazılımda bulunması bellek alanyazınına 

dayandırılmış ve o nedenle yazılıma eklenmiştir. Ancak bu kuramsal dayanağın 

yanı sıra yazılımda görsel ve işitsel ögelerin bulunmasının yazılımda sözcük 

çalışmak konusunda öğrencileri güdülediği de bulunmuştır. Nitekim bu çıkarım 

öğrencilerle yapılan görüşmede de desteklenmiş, öğrenciler yazılımı ‘eğlenceli’ 

olarak nitelemişlerdir. Öğrencilerin bu değerlendirmeleri, çoklu ortamların günlük 
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hayatımızın vazgeçilmezleri olduğu günümüzde bir yöntem, model ya da her 

hangi bir öğrenme aracının da bu çoklu ortamlara dayandırılmasının önemini 

ortaya koymaktadır. Parole, içinde barındırdığı görsel ve işitsel ögeler 

bakımından ve öğrencileri sözcük çalışma konusunda güdüleyici rol oynaması 

bakımından da  etkili bir sözcük öğrenme modeli olarak görülebilir. 

 

Bu çalışmadan sonra yapılacak olan çalışmaların başında bu yazılımın 

teknik alt yapısının geliştrilerek yöntemin yabancı dilde sözcük öğrenen 

bireylerin kullanımına sunmak önerilir. Parole, bu tez kapsamında bireysel bir 

çaba olarak hazırlanan bir sözcük öğrenme yazılımıdır. Bu tür bir yazılımın 

teknik alt yapı olarak daha fazla geliştirilerek MEB ya da üniversiteler düzeyinde 

kullanılmaya başlaması teknoloji çağında bir gerekliliktir. Bu çalışmanın böyle 

bir projeye kaynaklık etmesi alana bir katkı olacaktır.  

 

Bu çalışmanın kaynaklık edebileceği başka bir araştırma da modelin 

evrenselliği ile ilgili olabilir. Model, evreni temsil eden belirli bir örneklem 

üzerinde uygulanmıştır. Bu modelin evrensel olup olmadığının araştırılması için 

farklı yaş gruplarında, farklı dillerde, farklı mesleklerde de aynı sonucun alınıp 

alınmadığının araştırılması önerilir. 

 

Bu araştırmanın ardından yabancı dilde sözcük öğrenme alanında bu tür 

çalışmaların çoğalması ve bu tür yazılımların derslerin vazgeçilmez bir parçası 

olarak kullanılması, ülkemizdeki yabancı dil sorununa katkı yapacak önemli bir 

çıktıdır.  
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EKLER 
EK 1 

Deney Grubuna Parole ile İlgili Verilen Eğitimde Kullanılan Yansı 
 

 
 
 

 

THE PAROLE PROJECTTHE PAROLE PROJECT
YOUR VOCABULARY SUPPORT SYSTEM

NASIL SNASIL SÖÖZCZCÜÜK K ÖÖĞĞRENRENİİRRİİZ?Z?

 Sözcük listeleri tutarak,
 Sözcükleri cümle içinde kullanarak,
 Bir metinde gördüğümüz sözcüklerin 

anlamlarını metinden çıkarmaya çalışarak,
 Ezberleyerek,
 Ve….?
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Neden bunca zahmete Neden bunca zahmete 
katlankatlanıırrıız?z?
Çünkü ingilizce sözcük bilgim iyi olursa…
 Dinlediklerimi daha kolay anlarım,
 Okuduklarımı daha kolay anlarım,
 Konuşurken aklıma gerekli sözcük hemen 

geleceği için akıcı konuşurum,
 Yazarken aklıma gerekli sözcük hemen 

geleceği için akıcı konuşurum.

Peki neden o kadar Peki neden o kadar ççabaladabaladığıığınnıız z 
halde istedihalde istediğğiniz kadar iniz kadar ççok ok 
ssöözczcüüğğüü aklaklıınnıızda zda 
tutamtutamııyorsunuz?yorsunuz?
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...Çünkü …
 Doğru yöntemi kullanmıyor olabilirsiniz,

 Kitabın yöntemi sizinkiyle uyuşmuyor 
olabilir.

 İnsanlar bu kadar farklıyken nasıl tek 
bir yöntemin herkeste işe yaradığını
düşünebiliriz?
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FarklFarklııllııklarklarıımmıız neler?z neler?
 İnsanların %70’i “görsel” öğrenendir. 
 Masası düzgün değilse konsantre olamayan ve 

çalışamayan öğrenci, ön sıralarda öğretmeni 
ve tahtayı en iyi göreceği yere oturan öğrenci, 
bir şey anlatırken ya da hatırlamaya çalışırken 
genellikle yukarıya , tavana bakan 
öğrenci…tanıdık geliyor mu?

 Kitaplardaki resimlere bakmaktan hoşlanma 
(size birinin okumasındansa kendinizin 
okumaktan hoşlanmanız) 

 Başkalarının kaybettiği şeyleri kolay bulma –
en son nerede gördüğünü hatırlama 

 Detayları fark etme 
 Sözlü yönergelerde zorluk 
çekme, yazılı olmasını tercih 
etme 

 Belki de siz sözcükleri
“görmek” zorundasınızdır!!!
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 İnsanların % 10 – 15’i “işitsel”
öğrenendir.

 Konuşkan, güzel öykü ya da fıkra anlatan, 
hazırcevap, dikkati kolay dağılan ve bir 
şeyi okurken dudaklarını kıpırdatan ya da  
fısıltıyla okuyan öğrenci …tanıdık geliyor 
mu?

 Ritmik örgüleri hemen yakalar, söylenişi 
hoşuna giden şeyleri kolay aklında tutar,

 Dinleyerek öğrenmeyi sever,
 Yazma konusunda sorunlar yaşayabilir, 
 Şarkı sözleri konusunda çok iyidir, 
 Orhan Veli…?
 Belki de sizin bir sözcüğü
“duymanız” gerekiyordur.
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 İnsanların % 10 – 15’i “duyusal” öğrenir.
 Derste kalem çeviren öğrenci, sık sık yer 

değiştiren öğrenci, sevdiği hocaların 
dersinde daha iyi performans gösteren 
öğrenci, yeni aldığı bir cihazı çalıştırmak 
için el kitabını değil deneme yanılma 
yöntemini seçen öğrenci….tanıdık geliyor 
mu?

 Hareket ederek öğrenir, 
 Dokunarak ve hissederek öğrendiklerini daha 

kolay anımsar,
 İnsanlarla konuşurken onlara dokunur, 
 Karalamalar yapar, 
 Sporda iyidir, sakar değildir, Çocukken mutlaka 

kağıt uçak yapmıştır,
 Bir metni okurken parmağını satırların üzerinde 

gezdirir, 
 Belki de sizin bir sözcüğü “yaşamanız”

gerekiyordur.
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Parole projesinin dayanaklarParole projesinin dayanaklarıı……
 Dilbilim kuramları
 Beyin çalışmaları
 Öğrenme kuramları
 Psikoloji
 Nöroloji
 Yabancı dil öğretim yöntemleri
 Eğitim teknolojileri

 Parole bir yazılımdır.
 Deneysel amaçlı olarak hazırlanmıştır.
 Dil öğretimi ve sözcük öğrenimi 

konusunda önemli bir hipotezi test etmek 
amaçlı hazırlanmıştır.

 Deneysel bir çalışmadır.
 Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim 

Bölümü’nde sürdürülen bir doktora 
çalışmasının kapsamındadır.
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 Deney ve kontrol grubu TOBB 
Üniversitesi YDB öğrencilerinden 
seçilecektir.

 Proje 8 hafta sürecektir. (TOEFL sınavına 
1 hafta kala bitecektir).

 Projede 100 İngilizce sözcük 
öğretilecektir.

 Sözcükler sınavlarda sık karşılaşılan 
TOEFL sözcüklerinden seçilmiştir.

YapmanYapmanıız gerekenlerz gerekenler
 Ön teste katılın.
 BİG16 Öğrenme Biçemi Envanterine katılın
 Sözcük öğrenmek için ders çalışırken 

PAROLE’yi de kullanın.  Bilgisayarınıza kurup 
evde ya da okulda istediğiniz her yerde 
kullanabilirsiniz. 

 İletişim formunu doldurun. 
 Gizlilik sözleşmesini imzalayın.
 Proje bitiminde son teste katılın
 Proje bitiminden 12 hafta sonra İkinci Son 

Teste katılın
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Bu adresten her zaman bana
ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz bütün
mailler yanıtlanacaktır. 

theparoleproject@gmail.com

 Hipotezin desteklenmesi durumunda pek 
çok insanın sözcük öğrenme sorununa 
önemli katkısı olacak olan bu projeye 
verdiğiniz destek için şimdiden hepinize 
çok teşekkür ederim.
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EK 2 

Kontrol Grubu Sözcük listesi ve Çalışma Yöntemi Tutanağı 

Değerli öğrenciler, 

Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim bölümünde yürütülmekte olan bir 
doktora çalışmasına kontrol grubu olarak katıldığınız için teşekkür ederim. Bu 
çalışma kapsamında önce bir ön test uygulanacak ve bildiğiniz sözcükler 
belirlenecektir. Daha sonra aşağıdaki listede bulunan sözcükleri 8 hafta süre ile 
çalışmanız istenecektir. Deneyde seçilen sözcükler, TOEFL sınavı 
çalışmalarınızda faydası olması amacıyla TOEFL ITP ve IBT sınavlarında 
sıklıkla karşılaşılan sözcüklerden seçilmiştir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür 
ederim. Her tür sorunuz için theparoleproject@gmail.com adresinden destek 
alabilirsiniz.  

 

Abundant Flourish prominent to precede 
 

Abusive Fraud prosecutor to pursue 
 

Adequate gratitude Rapport to reimburse 
 

Adolescence hazardous Rare to rejoice 
 

Afflicted Hub recreational to release 
 

Alliance Humble Relief to remain 
 

Appreciation immense rigorous to reveal 
 

Apprentice inauguration Rumor to soak 
 

Appropriate inevitable scrutiny tremendously 
 

assassination İnferior secretion triumph 
 

Astounding insulated Setler ultimately 
 

Attitude invincible sovereignty unprecedented 
 

Bankrupt jurisdicion substance vast 
 

Benign Leisure Terrain venture 
 

Chamber Lenient thriving vivid 
 

Colleague mediocre to abandon 
  

Consent Moral to accompany 
  

contaminated nourishment to acquire 
  

Dedicated obscure to appeal 
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Deliberately obstacle to cease 
  

Descendant offspring to diminish 
  

Detrimental outrageous to discriminate 
  

Dilligent peak to embark 
  

Drastically peninsula to enhance 
  

Endowment posture to grasp 
  

Epidemic precious to grieve 
  

Feud precisely to inhibit 
  

Fiercely prevalent to obtain 
  

Flattered Prey to perish 
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ÇALIŞMA YÖNTEMİ TUTANAĞI 

Aşağıda listelenmiş olan sözcük öğrenme yöntemleri Schmitt’in taxonomisinden 
(1997) alınmıştır ve size fikir vermesi amacıyla listelenmiştir. Kullandığınız 
yöntemler konusunda bu listeden yardım alabileceğiniz gibi varsa kendi 
yöntemlerinizi de yazmanız faydalı olacaktır. Uygulama sonunda ders 
öğretmeniniz bu tutanağı sizden toplayacaktır. Bu nedenle bu belgeyi 
saklamanız çok önemlidir. 

 

Sözcük Öğrenme Yöntemleri 

1. Sözcüğün isim mi, yüklem mi vs. olduğunu bulmak, Türkçe karşılığını bulmak, 
parçada geçtiği yerden anlamını çıkarmak, keime listesi yapmak, Türkçe- 
İngilizce sözlük kullanmak, İngilizce – İngilizce sözlük kullanmak. 

2. Öğretmene ya da arkadaşıma Türkçe anlamını sormak, eşanlamlısını 
sormak, içinde yeni sözcüğün geçtiği bir cümle kurmak ya da öğretmenin 
kurmasını istemek,  

3. Sözcüğü onunla ilgili bir resim vb. aracılığıyla anımsamaya çalışmak, sözcüğü 
kişisel bir deneyimle çağrıştırmak, sözcüğün eşanlamlısını ya da zıt 
anlamlısını bulmak, sözcüğün yazılışını (spelling) çalışmak, sözcüğü yüksek 
sesle tekrarlamak, aldığı ekleri ya da türedikleri sözcükleri bulmak, sözcüğü 
fiziksel bir görüntü ile eşleştirmek. 

4. Sözcüğü yazarak tekrar etmek, kelime listesi hazırlamak, sözcüklerin metin 
içinde altının çizmek, evdeki eşyaların üzerine İngilizce isimlerini yapıştırmak, 
sözcük defteri oluşturmak ve tutmak.  

5. Sözcükleri anımsayıp anımsamadığımı öğrenmek testler yapmak, önceden 
öğrenilen sözcüklerin ara ara tekrar edilmesi.  

 

Ad Soyad: 

Varsa kullandığınız başka yöntem:  
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EK 3 

Deney Grubu Öğrencilerinin İmzaladıkları Gizlilik Belgesi 
 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Yabancı Diller Bölümü’ne 

 

Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim Bölümünde yürütülmekte olan 

doktora çalışması kapsamında okulumuzda uygulanacak olan deneye, deney 

grubu öğrencisi olarak katılıyorum. Uygulanacak olan yazılımın güvenilirlik ve 

geçerliliğini korumak için yazılımı deney süresince 3. şahıslarla paylaşmamamın 

önemini biliyorum ve bu konudaki gizlilik ilkesine uymayı kabul ediyorum. 

Deneyin sona ermesinin ardından yazılımı paylaşma hakkımın olduğu konusunda 

tarafıma bilgi verilmiştir.  

 

Ad Soyad: 

Öğrenci No: 

İmza: 
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EK 4 

BİG16 Öğrenme Biçemleri Envanteri 
 
 Bu araç, bir öğrenme biçemleri envanteridir. Öğrenme biçemi sizin ders 
izlerken, arkadaşlarınızla iletişim kurarken, araştırma yaparken ya da ders 
çalışırken ne tür tercihlerde bulunduğunuzla ilgilidir. Öğrenme biçeminizin 
farkında olmak size, başarılı olduğunuz öğrenme koşulları, yatkın olduğunuz 
öğrenme yöntem ve ortamları ile ders çalışma stratejileri konularında önemli 
bilgiler sağlar. 
 

 Araçta yer alan sorular sizin başarınızı ölçmediğinden, sorulara verdiğiniz 
cevapların doğru olup-olmadığını düşünmeniz gereksizdir. Aynı şekilde 
soruların, sizin dünya görüşünüzle de bir ilgisi yoktur. 
© 2002, Nurettin Şimşek 

 
 

 
Aşağıdaki ifadelerden her birine katılma 

düzeyinizi, karşılarında bulunan 
seçeneklerden birisini işaretleyerek belirtiniz. 
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01. Arkadaşlarımı dinlemekten ve onlara bir şeyler 
anlatmaktan hoşlanırım. 

     

02. Başkalarını izleyerek öğrenmeyi severim.      
03. Bazı şeyleri unutmamak için, kendi kendime 

yüksek sesle tekrarlamaya ihtiyaç duyarım. 
     

04. Bir bütüne ait parçaları bir araya getirirken, 
yardımcı resim ya da çizimlere ihtiyaç duyarım. 

     

05. Bir ders saati boyunca sınıfta oturmak bana 
sıkıcı gelir. 

     

06. Bir haritadaki ayrıntıları genellikle zorlanmadan 
anlayabilirim. 

     

07. Bir şeyler anlatırken genellikle vücut dilini 
kullanırım. 

     

08. Bir şeyler ezberlerken kendimce kafiyeler ya da 
şarkılar uydurmayı severim.  

     

09. Bir şeyler okumayı ya da yazmayı severim.      
10. Bir şeyler tamir etmekten hoşlanırım.      
11. Bir yere otururken, oturmadan önce genellikle 

ellerimle dokunurum.  
     

12. Birbirine benzeyen ve benzemeyen geometrik 
şekilleri kolayca ayırt edebilirim. 

     

13. Birbirine yakın da olsalar, farklı melodileri ve 
sesleri kolayca ayırt edebilirim. 

     

14. Birisini dinlerken kağıt üzerine, dinlediklerime 
ilişkin şekiller çizmeyi severim. 

     

15. Çalışırken arada kalkıp dolaşırsam, daha iyi 
öğrendiğimi düşünürüm. 
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16. Çalışırken kalkıp dolaşmaya ihtiyaç duyarım ve 
sık sık ara veririm. 

     

 
İfadelerden her birine katılma düzeyinizi, 

karşılarında bulunan seçeneklerden birisini 
işaretleyerek belirtiniz. 
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17. Çocukken öğrendiğim şarkıları genellikle iyi 
hatırlarım. 

     

18. Dans, spor ve aerobik gibi fiziksel koordinasyon 
gerektiren etkinliklerden hoşlanırım. 

     

19. Derste bir problemi yerimde ve kağıt üzerinde 
çözmektense, kalkıp tahtada çözmeyi tercih 
ederim. 

     

20. Derste öğretmenin, önemli bilgileri not 
ettirmesini isterim.  

     

21. 
 

Dinlediğim bir kişinin sarfettiği belli sözcükleri ve 
ses tonunu birkaç gün sonra bile hatırlayabilirim.  

     

22. Dinlediklerimi çoğu kez sesli olarak tekrarlarım.       
23. Dokunduğum ve kullandığım nesneleri 

sonradan daha iyi hatırlarım. 
     

24. Elle yapılan çalışmalardan hoşlanırım.      
25. En kolay hatırladığım şeyler, basılı ya da resim 

olarak gördüklerimdir. 
     

26. Farklı aksanla konuşan insanların söylediklerini 
anlamakta çok zorlanmam. 

     

27. Fiziksel sporlar ya da egzersizlerden hoşlanırım.      
28. Gördüğüm bir şekli, doğru şekilde kağıda 

çizebilirim. 
     

29. Herhangi bir şeyi en iyi, birisi anlatarak 
açıkladığında öğrenirim. 

     

30. İncelediğim bir fotoğraftaki yüzleri ve diğer 
görsel ayrıntıları sonradan rahatlıkla 
hatırlayabilirim. 

     

31. Kendi sesimi teybe kaydedip-dinleyerek 
öğrenmekten hoşlanırım. 

     

32. Konuşmadan, işaretlerle iletişim kurmayı 
severim. 

     

33. Küçük grup tartışmalarını severim.      
34. Makine ve araç kullanmakta başarılıyımdır.      
35. Nesnelerin büyüklüklerini, şekillerini ve 

renklerini kolaylıkla hatırlayabilirim. 
     

36. Okuduğum ya da dinlediğim şeyleri, unutmamak 
için, genellikle yazarım. 

     

37. Okuduğum ya da duyduğum şeyleri, zihnimde 
kolaylıkla canlandırabilirim. 

     

38. Pandomim yapmayı severim.       
39. Radyodan yayınlanan bir hikayede geçen 

olayları takip edebilirim. 
     

40. Renkler konusunda gözüm iyidir.      
41. Resim ya da heykel yapmayı severim.      
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42. Sözlü açıklamaları, yazılı olanlara göre daha iyi 
anlarım.  

     

43. Tarif edilen yerleri en iyi, belirli bina ya da ağaç 
gibi işaretler verildiğinde bulabilirim. 

     

 
İfadelerden her birine katılma düzeyinizi, 

karşılarında bulunan seçeneklerden birisini 
işaretleyerek belirtiniz. 
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44. Teypten verilen bir dersi anlayabilirim.      
45. Uygulamalı çalışmalar içeren dersleri severim.       
46. Yazılı açıklamaları, sözlü olanlara göre daha iyi 

anlarım. 
     

47. Yazılış ve okunuşu farklı bir sözcük 
duyduğumda, o sözcüğün harflerini tek tek  
kodlayabilirim. 

     

48. Yeni bilgileri çizelge ya da çizimler halinde 
gördüğümde daha iyi öğrenirim.  

     

  
- B İ T T İ - 
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EK 5 

Pilot Uygulama Öncesi Seçilen 120 Sözcük ve Ulamsal Dağılımları 
abandon (v) flourish (v) release (v) 
absorb (v) fraud (n) relief (n) 
abundant (adj) grasp (v) remain (v) 
abusive(adj) gratitude (n) reveal (v) 
accompany (v) grieve (v) rigorous(adj) 
acquire (v) hazardous(adj) rumor (n) 
adequate(adj) Hub (n) scrutiny (n) 
adolescence (n) humble(adj) secretion (n) 
afflicted(adj) immense(adj) settler (n) 
ally(n) inauguration (n) soak (v) 
alternate (v) inevitable(adj) sovereignty (n) 
altitude  (n) inferior(adj) split (v) 
appeal (v) inflate (v) suSTance (n) 
appreciation(n) inhibit (v) surface (n) 
apprentice(n) insulated(adj) terrain (n) 
appropriate (n) invincible(adj) thrive (v) 
assassination (n) jurisdiction (n) tremendously (adv) 
astounding(adj) latent(adj) triumph (n) 
attain (v) leisure (n) ultimately (adv) 
attitude (n) lenient(adj) unprecedented(adj) 
bankrupt (v) manufacture (v) vast(adj) 
benign(adj) mediocre(adj) venture (n) 
cease (v) moral (n) vivid(adj) 
chamber (n) nourishment (n)  
colleague (n) obscure(adj) 
commodity (n) oSTacle (n) 
consent (n) obtain (v) 
contaminated(adj) offspring (n) 
contemplate (v) outrageous(adj) 
dedicate (v) peak (n) 
deliberately  (adv) peninsula (n) 
deny (v) perish (v) 
descendant (n) placid(adj) 
detrimental(adj) posture (n) 
devastating(adj) precede (v) 
dilligent(adj) precious(adj) 
diminish  (v) precisely (adv) 
discriminate (v) prevalent(adj) 
drastically (adv) prey (n) 
drift (v) prominent(adj) 
eager(adj) prosecutor (n) 
embark (v) pursue (v) 
endowment (n) rapport (n) 
enhance (v) rare(adj) 
epidemic (n) recreational (adj) 
feud (n) refrain (v) 
fiercely (adv) reimburse (v) 
flattered(adj) rejoice (v) 
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EK 6 

Pilot Uygulama Öncesi Oluşturulan 120 Maddelik Sözcük Testi 
 (Cevap Anahtarlı)  

Degerli katilimci, 

Asagidaki sorular bir sozcuk ogrenme yaziliminin test edilmesi amaciyla 

hazirlanmistir. Lutfen sorulara verdiginiz yanitlari size verilen optik forma 

isaretleyiniz. Size en dogru gelen secenegi isaretleyiniz. Verdiginiz yanitlar 

sozcuk testinin guvenirlik ve gecerlik calismasi amaciyla yalnizca bu calisma 

kapsaminda kullanilacak ve ucuncu kisilerle paylasilmayacaktir. Calismaya 

verdiginiz destek icin tesekkur ederiz. 

  

PILOT STUDY VOCABULARY QUESTIONS 
1. People between the ages of 13 and 18 are in a period called __________and 

they undergo a lot of psychological changes. 

a. sorrow  b. adolescence c. youngster d. apprenticeship 

2. During World War I, Turkey was a/an __________of Germany. 

a. official  b. ally   c. military  d. conformity 

3. “You made a mistake and your sister is very sad now. You can’t __________ 

that this is your mistake.” 

a. consider  b. perceive  c. warn  d. deny 

4. Lions hunt little young animals and they never give up __________ them until 

they kill them. 

a. pursuing  b. inquiring  c. escaping  d. fleeing 

5. Italy is not an island. It’s connected to land that’s why it’s called a/an 

__________. 

a. crescent  b. shelter  c. peninsula  d. articraft 

6. Nobody understood his speech because it was full of __________jokes. 

a. dazzling  b. obscure  c. illiterate  d. former 
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7. The __________ceremony of president Obama has been criticized because it 

was very expensive. 

a. inauguration b. incarnation  c. inclination  d. indication 

8. The long years of crisis have ended and our economy is __________ now. 

a. dawning  b. braking  c. thriving  d. seizing 

9. Her room was very cold in winter because it was not well __________ and cold 

wind blew through the thin walls easily. 

a. exhibited  b. combined  c. insulated  d. assigned 

10.  Everybody liked our English teacher because she had excellent _________ 

with the class. 

a. rapport  b. grief   c. temper  d. verbosity 

11.  Everybody thinks that Alan killed his wife by accident. But the police think he is 

guilty and he did it __________. 

a. desperately b. deliberately     c. İmpersonally   d. impressively 

12.  My friend had an operation because there was a tumor in her brain. She was 

lucky as the tumor was not dangerous. It was __________. 

a. limp  b. noxious  c. supreme  d. benign 

13. Eileen told us that her grandparents were from the Russian royal family. Then 

we found out that she lied and she wasn’t the __________ of any royal family. 

a. carpenter  b. sibling  c. suspect d. descendant 

14. Professor Brown is a very popular and successful teacher. All students are 

_________ to take his lessons. 

a. eager  b. spirited  c. merciful  d. receptive 

15.  Our body gives a lot of minerals and other things into the blood. Hormones are 

an example of these __________. 

a. linkages  b. secretions  c. wreckages  d. dandruffs 
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16.  Apollo landed on the Moon in 1969. This was a/an __________ success in the 

space studies. No other success was like that before. 

a. daybreak  b. unprecedented c. mighty  d. passionate 

17. The Engineering Faculty cannot change these rules about the dormitory 

because it is outside the __________ of the Engineering Faculty. 

a. dedication  b. foresight  c. jurisdiction d. literacy 

18. “Your friends got lost in the jungle. We can find them faster and easier if we 

__________ into two groups.“ 

a. split  b. resign  c. skip   d. locate 

19. All of the people at the New Year’s party were beautiful, rich, popular and well 

known. Only Jane was a/ an  _________ teacher from San Diego. 

a. gorgeous  b. humble  c. idle   d. advanced 

20. The popularity of the computer game __________ when a new version of the 

game was introduced. 

a. burdened  b. patched  c. diminished  d. reviewed 

21. Cheese, butter, eggs and milk are __________ sold by farmers in our country. 

a. customs  b. commodities c. passions  d. remnants 

22. I wanted to escape from the bank robbers but one of them __________ my arm 

and I could not move. 

a. grasped  b. trimmed  c. trooped  d. assured 

23. They told us they worked in a bank and they took our passwords. We learned 

later that they stole our money and the story they told us was part of the 

__________. 

a. mortgage  b. labour  c. gallop  d. fraud 

24. We decorated the room for my brother’s birthday party and the hardest job was 

to __________the balloons. 

a. inflate  b. accomplish  c. grasp  d. infiltrate 
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25.  Before modern medicines were discovered a lot of people died of simple 

__________ illnesses. 

a. elderly  b. forensic  c. epidemic  d. elegant 

26. There was a __________ Tsunami in Pukhet. All villages at the beaches were 

destroyed forever and hundreds of people died. 

a. loading  b. intriguing  c. devastating d. moaning 

27. If you killed an important and famous person, that would be a/an __________ 

a. intention  b. assassination c. liberation  d. invasion 

28. Parents want to send their children to very good schools; they don’t want to pay 

for _________ schools. 

a. mediocre  b. literal  c. apprentice  d. appropriate 

29.  No people are dying from simple illnesses like the flu and this is a/ an 

__________ of modern medicine. 

a. hostage  b. evidence  c. triumph  d. satisfaction 

30.  The bank robbery __________ that the bank security system was really very 

bad. 

a. hid   b. described  c. thought  d. revealed 

31. Human have rarely more than one child at birth but mice can have up to 20 – 30 

_________. 

a. variety  b. offspring  c. threat  d. mortal 

32.  Our books come with CD’s and other extra materials. Each book is 

__________ by two different CD’s. 

a. given  b. accompanied c. served  d. appeared 

33.  Our heart is divided into four little rooms, these are also called __________. 

a. chambers b. councils  c. statues  d. divisions 
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34.  We must be careful about using petrol because it’s limited; it’s not _________ 

in the world. 

a. supply  b. wealthy  c. capable  d. abundant 

35.  This problem has existed between these two countries for long years. They 

hate each other it’s like a family _________ 

a. boundary  b. mystery  c. violence  d. feud 

36.  I want to go and study abroad. I have always wanted this. I’m ___________ 

going to the USA on Work and Travel. 

a. contemplating b. bargaining  c. acquiring  d. deriving 

37. It’s a good idea to put some plants into your room because plants __________ 

carbon dioxide. 

a. moist  b. absorb  c. hinder  d. designate 

38.  When she opened her first sushi restaurant in Turkey, everybody believed that 

this business __________ was too risky, but she succeeded in the end. 

a. esteem  b. gravity  c. theft   d. venture 

39. The huge glass of water fell on the floor and __________ the carpet. 

a. soaked  b. spilt   c. cooped  d. drained 

40. The air hostess refused to serve him any more alcohol and he started yelling 

and using __________ language. 

a. expressive b. reluctant  c. apparent  d. abusive 

41.  After the economic crisis, the number of people working in the factory have 

been reduced __________ . 

a. eagerly  b. cooperatively c. drastically  d. exclusively 

42.  He is an engineer who drives on rough roads so he bought a 4x4 jeep which is 

good on rough __________. 

a. feature  b. landmark  c. terrain  d. bookmark 
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43. New born babies take all the __________ they need from their mother’s milk. 

a. credential  b. nourishment c. maintenance d. heredity 

44.  The security of Topkapı Palace in Istanbul is at maximum because there is a lot 

of __________ jewelry in it. 

a. rare  b. bulk   c. spark  d. spare 

45. Our pilot announced that we were flying on a/an _________ of 11.000 meters. 

a. gravity  b. altitude  c. latitude  d. gratitude 

46. All the people on the ship had died and the ship was __________ aimlessly on 

the sea. 

a. smashing  b. drifting  c. dripping  d. residing 

47. She is a very good top model. She knows how to stand on the podium, she has 

an excellent __________. 

a. position  b. ransom  c. posture  d. ribbon 

48. My grandmother has a painting by Picasso, I have no idea how she 

__________ it. 

a. acquired  b. sculpted  c. carved  d. derived 

49. The writer of the book gave such a/an  __________ description of the secret 

island that some people believe that the island really exists. 

a. vivid  b. embarrassing c. artificial  d. stable 

50. Neil Armstrong was the first person to set foot on the __________of the moon. 

a. longevity  b. surface  c. sight  d. chamber 

51. I need to go shopping for the party. We do not have __________ food for twenty 

guests. 

a. provision  b.  respective  c. remaining  d. adequate 

52. Everyone __________ when she survived that terrible car accident. 

a. rejoiced  b. ambushed  c. took off  d. recovered 
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53. A huge tree was blocking the road and the cars could not go on because of this 

__________. 

a. assault  b. reproduction c. residue  d. obstacle 

54. I work in a big factory and we __________ computer parts. 

a. decline  b. manufacture c. deceive  d. invent 

55. Doctors found a new drug. It __________ the growth of cancer tumors. It just 

stops their growth. 

a. determines b. inhibits  c. enhances  d. engraves 

56. Thousands of people__________ in their sleep during the earthquake. 

a. absorbed  b. pretended  c. perished  d. ensured 

57. All seas and oceans in our world are polluted. There are millions of dangerous 

chemical __________ in the water. 

a. vaults  b. sensations  c. substances d. supplies 

58. Her sister has got a psychological problem. One day she is happy and the next 

day she is very sad. She __________ between happiness and sadness. 

a. dwells  b. sparkles  c. requires  d. alternates 

59. The two armies met at the bottom of the hill and the battle was very violent. All 

soldiers fought _________ . 

a. fiercely  b. hesitantly  c. hastily  d. hospitably 

60.  Michelangelo worked for five years with Ghirlandaio in Milan. He learned a lot 

from this experienced man. Michelangelo was only a young __________ then.  

a. savage  b. patient  c. apprentice  d. articraft 

61.  Atatürk made us a completely independent country and all the other nations 

had to respect our ___________. Thanks to him we are a free nation now. 

a. affairs  b. will   c. sovereignty d. remainder 
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62.  A lot of different people came to Anatolia. They came and built new villages on 

the land. Nobody knows who the first __________ in Anatolia were.  

a. settlers  b. movers  c. claimers  d. riders 

63. I have been ill for two weeks now and the doctor told me not to go out and 

__________ in bed for a couple of days.  

a. live   b. remain  c. crouch  d. drain 

64.  Madonna came to give a concert. Thousands of people bought tickets. The 

concert hall was filled with a __________ number of people.  

a. tiny  b. wacky  c. vast   d. major 

65. He spent ten years in prison and he was _________ last week. He is a free 

man now. 

a. fired  b. established  c. released  d. detached 

66.  His mother did a lot of things for him. She was a very good mother but he had 

no __________ for what his mother did for him. 

a. greed  b. promise  c. dignity d. appreciation 

67. The concert will begin __________ at eight. Not a minute earlier or later. 

a. precisely  b. particularly  c. eventually  d. harshly 

68.  Because there is a serious hunger problem in Africa most children are very 

sick. They are _________ with a lot of diseases like AIDS. 

a. afflicted  b. devoted  c. cured  d. occurred 

69. I wanted to find out which man was lying. So I examined their faces with great 

__________. 

a. assembly  b. examination c. scrutiny  d. review 

70.  People say that Mr. Mason and his assistant are in love. There have been a lot 

of __________ about their relationship recently. They might be true. 

a. affairs  b. rumors  c. deeds  d. intentions 
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71. Famous pop stars gave a huge concert last week for hunger __________ in 

Africa.  

a. efficiency  b. avoidance  c. relief  d. sigh 

72. This film is not __________ for small children. They shouldn’t watch it. 

a. prior   b. stunning  c. appropriate d. efficient 

73.  I can’t stand rap music. It just doesn’t _______ to me. 

a. dilute  b. render  c. appeal  d. intensify 

74.  That small store at the corner of our street has become a huge and popular 

franchising store. That’s a/an ________ success. 

a. revealing  b. astounding  c. craving d. graceful 

75. My father is a businessman. He doesn’t have a lot of time. But when he does, 

his favorite __________ activities are playing golf or Scrabble. 

a. facility  b. recreational c. equipment  d. resource 

76.  He told at the court that he was innocent and he didn’t kill anybody but the 

__________ didn’t believe him. She blamed him for murder. 

a. consumer  b. conman  c. prosecutor  d. tribe 

77.  The lion very silently approaches its ________ that is drinking water and is not 

aware of the danger. 

a. remnant  b. prey  c. fellow  d. public 

78. The mountain climbers had an accident and could not climb till the __________ 

of the mountain. They gave up at 3500 meters. 

a. outskirts  b. surroundings c. feature   d. peak 

79.  We had to be very silent, the police could hear us. So we __________ from 

talking until we were sure that it was safe. 

a. refrained  b. hindered  c. condemned  d. diverted 
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80. Our neighbors had a party last night. We danced, ate and drank. We played 

some games and watched a DVD. We enjoyed ourselves __________.  

a. particularly b. deliberately    c. tremendously d. suspiciously 

81.  After 40 hours of piano lessons she __________ the highest grade in the music 

exam. 

a. found  b. managed  c. attained   d. revealed 

82. Whatever we do, wherever we go in life, every human being will _________ die. 

a. wisely  b. intentionally  c. viciously  d. ultimately 

83.  You saved my life! Please take this ring as a symbol of my _________ to you. 

a. wonder  b. envy  c. gratitude  d. indictment 

84.  Nearly 90% of babies get this disease. It’s __________ among babies. 

a. prevalent  b. eternal  c. betraying  d. fierce 

85. The economic crisis has tragic effects. Many companies went __________ and 

closed their businesses. 

a. corrupt  b. discern  c. bankrupt  d. hardy 

86.  A ship sank last week in the Red Sea and tons of petrol leaked into the sea. 

The sea got so __________ that all sea birds and fish in the area died. 

a. hindered  b. alienated c) contaminated d. mesmerized 

87. The government gave the school a/an __________ of 50.000 TL so that they 

can buy books for their library. 

a. advancement b. establishment c. endowment d. treatment 

88.  The flowers in my garden are __________ this summer because the weather 

has been sunny and there is plenty of rain. I`m so happy. 

a. containing  b. comprising  c. flourishing  d. intending 
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89. My daughter is a very __________ child. She is very calm and sleeps all night. 

She rarely cries. 

a. placid  b. rigorous  c. solitary d. comprehensive 

90.  How could you hit your director? This is unacceptable. I can`t accept this 

__________ behavior. 

a. greedy  b. remaining  c. splendid d. outrageous 

91.  We believe that every person has a lot of __________ artistic talents. Some 

can paint and some can sing very well. They just don`t know it. 

a. immense  b. comprising  c. impartial  d. latent 

92. In Ancient Greece, Athens was the __________ of cultural activity. 

Philosophers, artists and sculptors from all over the world came and met there. 

a. hub  b. district  c. creek  d. swath 

93. Everybody thought that Mike Tyson could not be defeated and he was simply 

__________. But he could not win the championship in the end. 

a. inverted  b. dignified  c. invincible  d. detachable 

94. Meyers does his job with great care. He never misses a detail. Our boss likes 

him because he is such a __________ worker.  

a. diligent  b. bothering  c. brassy  d. sarcastic 

95. The earthquake did not come suddenly; it was __________ by a loud roaring 

sound and some little vibrations. 

a. preceded  b. enforced  c. fabricated  d. abhorred 

96. There are only 6 people working in our office doing the same job. I`m the 

youngest one and my more experienced __________ help me when I have a 

problem.  

a. collaterals  b. inclinations  c. colleagues      d. pacemakers 
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97. I bought this shirt from your store and it has got a broken button. Please take it 

and give my money back. According to the new law you have to __________my 

money. 

a. instruct  b. reimburse  c. trade  d. exceed 

98. She has just finished a 5000 piece puzzle. It took her 2 months! You need time, 

energy and a/an __________ amount of patience to do that.  

a. erratic  b. immense  c. mesmerizing d. flawless 

99. Peyton`s dog died about six months ago and she is still __________ over her 

dead dog. She doesn`t go out or has fun with us. That`s so strange! 

a. bothering  b. grieving  c. inverting d. comprehending 

100. People think that Ms. McKenzie is a very strict teacher but on the 

contrary she is very __________. She always gives high marks and forgives 

our mistakes. 

a. solitary  b. intense  c. mortal  d. lenient  

101. It`s not easy to become a military officer, you undergo a/an __________ 

military training before you are accepted into the army. 

a. rigorous  b. glamorous  c. feeble  d. brief 

102. The __________ of the society towards deaf or blind people has 

changed. They don`t have to sit helplessly in their homes anymore, they 

socialize. 

a. attitude  b. identification c. liberty  d. treadmill 

103. My mother says that the hippies in 70`s were horrible. They didn`t form 

families, they didn`t go to school, they stole things and took drugs. According to 

her, they had no __________ values. 

a. annoyance b. nuisance  c. urge   d. moral 

104. Fishing, reading books, going out with my friends and watching movies 

are my favorite __________ activities. 

a. legendary  b. profit  c. leisure  d. obligatory 
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105. Many foods have a __________ effect on our health because of the 

unwanted chemicals they contain.  

a. deviant  b. distracting  c. detrimental  d. 

devoted 

106. As the economic crisis grows more and more companies _________ 

trading and close their business. 

a. clog  b. cease  c. cause  d. clump 

107. Students who want to go to the school picnic must get the __________ 

of their parents, they can`t go without their signature. 

a. investment b. oppression  c. consent  d. summary 

108. She has a psychological problem that makes it impossible for her to 

__________ between right and wrong. She lost her logical thinking ability. 

a. disengage  b. refer   c. initiate d. discriminate 

109. He was actually an engineer but he quit his job and ___________ on a 

new career as a writer. 

a. embarked b. established  c. involved  d. mimed 

110. Smoking is already a huge health problem but passive smoking can be 

___________ to your health too. 

a. hazardous b. inefficient  c. judicial  d. literal 

111. There will be an earthquake sooner or later. It`s __________. You can`t 

escape from it.  

a. procedural b. public  c. stunning  d. inevitable 

112. Unfortunately people think that public schools which are free are 

__________ to private schools which are expensive. People simply think that 

they are worse. 

a. reasonable b. delicate  c. distinctive  d. inferior 
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113. My coach came to congratulate me after I scored the goal. I felt so 

special and important. I was really __________.  

a. virtual  b. harsh  c. flattered  d. prior 

114. Petrol is a/an __________ energy source. It`s really valuable and you 

shouldn`t waste it or use it badly.  

a. efficient  b. precious  c. precise  d. sensible 

115. Atakule is one of the most __________ buildings in Ankara. You can see 

it from everywhere, it’s popular and important. 

a. prominent b. sincere  c. threatening  d. retarded 

116. Evan was trying to __________ a false passport when he was caught by 

the police. So he could not get the passport in the end.  

a. refer  b. drain  c. obtain  d. designate 

117. Bessie is a nurse and she ________ her life to helping people. She 

gives all of her time and effort to it because she believes it`s the most important 

thing in her life.  

a. dedicated  b. declared  c. depicted  d. derived 

118. The minister said that we had to __________ the image of our country 

abroad. We had to add more value and quality to it and make it more attractive. 

a. comprise  b. devise  c. enhance  d. govern 

119. The army wanted to __________ the power of the new state. They 

wanted to reduce its power and importance. 

a. diminish  b. emit      c. declare  d. involve 

120. His parents had __________ him when he was ten. He lived with his 

uncle and his wife and he never forgave his parents for leaving him. 

a. designated b. accused  c. abandoned  d. invoiced 
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EK 7 

Pilot Uygulama Madde Güçlüğü Analiz Sonuçları 
 

 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

VAR00001 ,4754 ,50354 61 

VAR00002 ,7541 ,43419 61 

VAR00003 ,8033 ,40082 61 

VAR00004 ,5082 ,50408 61 

VAR00005 ,5902 ,49588 61 

VAR00006 ,1967 ,40082 61 

VAR00007 ,2459 ,43419 61 

VAR00008 ,2623 ,44353 61 

VAR00009 ,8197 ,38765 61 

VAR00010 ,0820 ,27659 61 

VAR00011 ,7377 ,44353 61 

VAR00012 ,1803 ,38765 61 

VAR00013 ,5082 ,50408 61 

VAR00014 ,7869 ,41291 61 

VAR00015 ,6066 ,49257 61 

VAR00016 ,3607 ,48418 61 

VAR00017 ,3279 ,47333 61 

VAR00018 ,9180 ,27659 61 

VAR00019 ,6557 ,47907 61 

VAR00020 ,6393 ,48418 61 

VAR00021 ,4262 ,49863 61 

VAR00022 ,6557 ,47907 61 

VAR00023 ,7049 ,45986 61 

VAR00024 ,5082 ,50408 61 

VAR00025 ,7377 ,44353 61 
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VAR00026 ,9180 ,27659 61 

VAR00027 ,8361 ,37329 61 

VAR00028 ,3115 ,46694 61 

VAR00029 ,5902 ,49588 61 

VAR00030 ,7705 ,42401 61 

VAR00031 ,4426 ,50082 61 

VAR00032 ,4754 ,50354 61 

VAR00033 ,7213 ,45207 61 

VAR00034 ,5246 ,50354 61 

VAR00035 ,4590 ,50245 61 

VAR00036 ,3607 ,48418 61 

VAR00037 ,9508 ,21804 61 

VAR00038 ,4918 ,50408 61 

VAR00039 ,3607 ,48418 61 

VAR00040 ,8361 ,37329 61 

VAR00041 ,6230 ,48867 61 

VAR00042 ,5410 ,50245 61 

VAR00043 ,5738 ,49863 61 

VAR00044 ,6721 ,47333 61 

VAR00045 ,7541 ,43419 61 

VAR00046 ,4754 ,50354 61 

VAR00047 ,7377 ,44353 61 

VAR00048 ,5410 ,50245 61 

VAR00049 ,6557 ,47907 61 

VAR00050 ,9508 ,21804 61 

VAR00051 ,7705 ,42401 61 

VAR00052 ,3934 ,49257 61 

VAR00053 ,8033 ,40082 61 

VAR00054 ,9180 ,27659 61 
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VAR00055 ,5082 ,50408 61 

VAR00056 ,7705 ,42401 61 

VAR00057 ,8033 ,40082 61 

VAR00058 ,2787 ,45207 61 

VAR00059 ,3934 ,49257 61 

VAR00060 ,4098 ,49588 61 

VAR00061 ,4754 ,50354 61 

VAR00062 ,8689 ,34036 61 

VAR00063 ,6557 ,47907 61 

VAR00064 ,4426 ,50082 61 

VAR00065 ,8361 ,37329 61 

VAR00066 ,4262 ,49863 61 

VAR00067 ,4754 ,50354 61 

VAR00068 ,7049 ,45986 61 

VAR00069 ,4426 ,50082 61 

VAR00070 ,6721 ,47333 61 

VAR00071 ,2623 ,44353 61 

VAR00072 ,8525 ,35759 61 

VAR00073 ,5574 ,50082 61 

VAR00074 ,3607 ,48418 61 

VAR00075 ,6230 ,48867 61 

VAR00076 ,7377 ,44353 61 

VAR00077 ,5082 ,50408 61 

VAR00078 ,8197 ,38765 61 

VAR00079 ,0820 ,27659 61 

VAR00080 ,7049 ,45986 61 

VAR00081 ,4754 ,50354 61 

VAR00082 ,5902 ,49588 61 

VAR00083 ,5574 ,50082 61 
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VAR00084 ,4918 ,50408 61 

VAR00085 ,6230 ,48867 61 

VAR00086 ,4918 ,50408 61 

VAR00087 ,5902 ,49588 61 

VAR00088 ,7869 ,41291 61 

VAR00089 ,2295 ,42401 61 

VAR00090 ,5410 ,50245 61 

VAR00091 ,0656 ,24959 61 

VAR00092 ,2623 ,44353 61 

VAR00093 ,3934 ,49257 61 

VAR00094 ,0984 ,30027 61 

VAR00095 ,4754 ,50354 61 

VAR00096 ,7869 ,41291 61 

VAR00097 ,5082 ,50408 61 

VAR00098 ,4918 ,50408 61 

VAR00099 ,5574 ,50082 61 

VAR00100 ,4262 ,49863 61 

VAR00101 ,3934 ,49257 61 

VAR00102 ,6230 ,48867 61 

VAR00103 ,6885 ,46694 61 

VAR00104 ,7377 ,44353 61 

VAR00105 ,2459 ,43419 61 

VAR00106 ,3770 ,48867 61 

VAR00107 ,3115 ,46694 61 

VAR00108 ,3934 ,49257 61 

VAR00109 ,1803 ,38765 61 

VAR00110 ,6885 ,46694 61 

VAR00111 ,6393 ,48418 61 

VAR00112 ,4918 ,50408 61 
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VAR00113 ,4918 ,50408 61 

VAR00114 ,5082 ,50408 61 

VAR00115 ,4918 ,50408 61 

VAR00116 ,5574 ,50082 61 

VAR00117 ,6393 ,48418 61 

VAR00118 ,4754 ,50354 61 

VAR00119 ,4918 ,50408 61 

VAR00120 ,6230 ,48867 61 
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EK 8 

Pilot Uygulama Madde Ayırıcılığı Analiz Sonuçları 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 65,6393 231,034 ,293 ,900 

VAR00002 65,3607 233,468 ,159 ,900 

VAR00003 65,3115 236,685 -,087 ,902 

VAR00004 65,6066 233,543 ,128 ,901 

VAR00005 65,5246 233,220 ,152 ,901 

VAR00006 65,9180 232,477 ,256 ,900 

VAR00007 65,8689 232,583 ,226 ,900 

VAR00008 65,8525 233,761 ,134 ,901 

VAR00009 65,2951 235,578 ,003 ,901 

VAR00010 66,0328 232,066 ,431 ,899 

VAR00011 65,3770 232,505 ,227 ,900 

VAR00012 65,9344 231,462 ,352 ,899 

VAR00013 65,6066 231,043 ,292 ,900 

VAR00014 65,3279 233,691 ,151 ,900 

VAR00015 65,5082 233,787 ,116 ,901 

VAR00016 65,7541 233,155 ,161 ,900 

VAR00017 65,7869 230,237 ,370 ,899 

VAR00018 65,1967 233,927 ,209 ,900 

VAR00019 65,4590 234,186 ,092 ,901 

VAR00020 65,4754 233,654 ,127 ,901 

VAR00021 65,6885 233,385 ,140 ,901 

VAR00022 65,4590 233,286 ,154 ,900 

VAR00023 65,4098 233,479 ,148 ,900 

VAR00024 65,6066 237,243 -,111 ,902 

VAR00025 65,3770 234,072 ,111 ,901 
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VAR00026 65,1967 233,927 ,209 ,900 

VAR00027 65,2787 233,271 ,207 ,900 

VAR00028 65,8033 230,827 ,333 ,899 

VAR00029 65,5246 231,720 ,252 ,900 

VAR00030 65,3443 232,196 ,263 ,900 

VAR00031 65,6721 231,624 ,256 ,900 

VAR00032 65,6393 232,534 ,194 ,900 

VAR00033 65,3934 232,976 ,188 ,900 

VAR00034 65,5902 232,646 ,187 ,900 

VAR00035 65,6557 229,796 ,376 ,899 

VAR00036 65,7541 235,589 -,004 ,902 

VAR00037 65,1639 235,006 ,107 ,900 

VAR00038 65,6230 231,839 ,240 ,900 

VAR00039 65,7541 231,355 ,284 ,900 

VAR00040 65,2787 234,004 ,142 ,900 

VAR00041 65,4918 229,987 ,374 ,899 

VAR00042 65,5738 232,215 ,216 ,900 

VAR00043 65,5410 231,719 ,250 ,900 

VAR00044 65,4426 228,884 ,465 ,898 

VAR00045 65,3607 233,968 ,121 ,901 

VAR00046 65,6393 236,568 -,068 ,902 

VAR00047 65,3770 232,672 ,214 ,900 

VAR00048 65,5738 229,349 ,405 ,899 

VAR00049 65,4590 230,886 ,320 ,899 

VAR00050 65,1639 233,606 ,318 ,900 

VAR00051 65,3443 231,196 ,341 ,899 

VAR00052 65,7213 233,304 ,148 ,901 

VAR00053 65,3115 234,251 ,111 ,901 

VAR00054 65,1967 236,127 -,051 ,901 
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VAR00055 65,6066 231,943 ,233 ,900 

VAR00056 65,3443 233,363 ,172 ,900 

VAR00057 65,3115 231,118 ,369 ,899 

VAR00058 65,8361 237,306 -,125 ,902 

VAR00059 65,7213 229,538 ,401 ,899 

VAR00060 65,7049 232,245 ,217 ,900 

VAR00061 65,6393 233,268 ,146 ,901 

VAR00062 65,2459 233,255 ,231 ,900 

VAR00063 65,4590 231,152 ,301 ,899 

VAR00064 65,6721 230,691 ,317 ,899 

VAR00065 65,2787 232,138 ,307 ,900 

VAR00066 65,6885 229,718 ,384 ,899 

VAR00067 65,6393 231,701 ,249 ,900 

VAR00068 65,4098 230,546 ,359 ,899 

VAR00069 65,6721 230,457 ,333 ,899 

VAR00070 65,4426 230,951 ,319 ,899 

VAR00071 65,8525 233,628 ,143 ,900 

VAR00072 65,2623 232,597 ,279 ,900 

VAR00073 65,5574 229,651 ,387 ,899 

VAR00074 65,7541 231,589 ,268 ,900 

VAR00075 65,4918 235,021 ,034 ,901 

VAR00076 65,3770 230,505 ,376 ,899 

VAR00077 65,6066 230,343 ,338 ,899 

VAR00078 65,2951 232,745 ,243 ,900 

VAR00079 66,0328 236,032 -,040 ,901 

VAR00080 65,4098 230,979 ,328 ,899 

VAR00081 65,6393 235,768 -,016 ,902 

VAR00082 65,5246 230,820 ,312 ,899 

VAR00083 65,5574 231,951 ,234 ,900 
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VAR00084 65,6230 229,972 ,363 ,899 

VAR00085 65,4918 229,721 ,392 ,899 

VAR00086 65,6230 230,272 ,343 ,899 

VAR00087 65,5246 228,987 ,436 ,899 

VAR00088 65,3279 232,457 ,250 ,900 

VAR00089 65,8852 235,870 -,021 ,901 

VAR00090 65,5738 230,982 ,297 ,900 

VAR00091 66,0492 236,248 -,070 ,901 

VAR00092 65,8525 234,128 ,106 ,901 

VAR00093 65,7213 228,338 ,483 ,898 

VAR00094 66,0164 235,150 ,058 ,901 

VAR00095 65,6393 230,968 ,297 ,899 

VAR00096 65,3279 230,157 ,434 ,899 

VAR00097 65,6066 229,543 ,391 ,899 

VAR00098 65,6230 230,605 ,321 ,899 

VAR00099 65,5574 232,084 ,225 ,900 

VAR00100 65,6885 228,518 ,465 ,898 

VAR00101 65,7213 230,304 ,349 ,899 

VAR00102 65,4918 226,454 ,617 ,897 

VAR00103 65,4262 231,782 ,265 ,900 

VAR00104 65,3770 228,139 ,555 ,898 

VAR00105 65,8689 231,383 ,318 ,899 

VAR00106 65,7377 233,897 ,109 ,901 

VAR00107 65,8033 228,427 ,505 ,898 

VAR00108 65,7213 230,404 ,343 ,899 

VAR00109 65,9344 232,029 ,304 ,900 

VAR00110 65,4262 229,849 ,403 ,899 

VAR00111 65,4754 230,220 ,362 ,899 

VAR00112 65,6230 231,239 ,279 ,900 
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VAR00113 65,6230 230,772 ,310 ,899 

VAR00114 65,6066 228,809 ,440 ,898 

VAR00115 65,6230 231,539 ,259 ,900 

VAR00116 65,5574 228,317 ,476 ,898 

VAR00117 65,4754 229,454 ,415 ,899 

VAR00118 65,6393 228,801 ,441 ,898 

VAR00119 65,6230 230,172 ,349 ,899 

VAR00120 65,4918 231,487 ,272 ,900 
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EK 946 

Ön Test 
(Cevap Anahtarlı) 

Değerli Katılımcı, 

Aşagıdaki sorular bir sözcük öğrenme yazılımının test edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Lütfen sorulara verdiğiniz yanıtları size verilen optik forma işaretleyiniz. Anlamını 

bilmediğiniz sözcükler için herhangi bir işaretleme yapmayınız. Verdiğiniz yanıtlar 

çalışmanın ön testi olarak yalnızca bu çalışma kapsamında kullanılacak ve üçüncü 

kişilerle paylaşılmayacaktır. Çalışmaya verdiğiniz destek icin teşekkür ederiz.  

PRE - TEST VOCABULARY QUESTIONS 

1. Lions hunt little young animals and they never give up __________ them until 

they kill them. 

a. pursuing   b. inquiring   c. caging  d. vandalizing 

2. Italy is not an island. It’s connected to land that’s why it’s called a/an 

__________. 

a. reef    b. shelter   c. peninsula    d. articraft 

3. Nobody understood his speech because it was full of __________jokes. 

a. dazzling   b. obscure   c. illiterate      d. former 

4. The __________ceremony of president Obama has been criticized because it 

was very expensive. 

a. inauguration  b. incarnation   c. inclination      d. indication 

5. The long years of crisis have ended and our economy is __________ now.  

a. dawning   b. braking   c. thriving      d. leveling 

6. Her room was very cold in winter because it was not well __________ and cold 

wind blew through the thin walls easily. 

a. furnished   b. suited   c. insulated     d. assigned 
                                                
46 Aynı test hem Son test (ST) hem de Kalıcılık testi (KT) olarak kullanılmıştır. 
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7. Everybody liked our English teacher because she had excellent _________ 

with the class. 

a. rapport   b. grief   c. temper     d. verbosity 

8. Everybody thinks that Alan killed his wife by accident. But the police think he is 

guilty and he did it __________. 

a. desperately  b. deliberately  c. impersonally d. impressively 

9. My friend had an operation because there was a tumor in her brain. She was 

lucky as the tumor was not dangerous. It was __________. 

a. limp    b. noxious   c. supreme  d. benign 

10. Eileen told us that her grandparents were from the Russian royal family. Then 

we found out that she lied and she wasn’t the __________ of any royal family. 

a. carpenter   b. sibling  c. suspect  d. descendant 

11. Our body gives a lot of minerals and other things into the blood. Hormones are 

an example of these _________. 

a. issues   b. secretions   c. fluids  d. dandruffs 

12. Apollo landed on the Moon in 1969. This was a/an __________ success in the 

space studies. No other success was like that before. 

a. invaluable   b. unprecedented  c. mighty  d. passionate 

13. The Engineering Faculty cannot change these rules about the dormitory 

because it is outside the __________ of the Engineering Faculty. 

a. dedication   b. foresight   c. jurisdiction   d. literacy 

14. All of the people at the New Year’s party were beautiful, rich, popular and well 

known. Only Jane was a/ an _________ teacher from San Diego. 

a. gorgeous   b. humble   c. reputable  d. advanced 
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15. People between the ages of 13 and 18 are in a period called __________and 

they undergo a lot of psychological changes. 

a. sorrow  b. adolescence  c. youngster d. apprenticeship 

16. I wanted to escape from the bank robbers but one of them __________ my arm 

and I could not move. 

a. grasped   b. trimmed   c. stained  d. assured 

17. They told us they worked in a bank and they took our passwords. We learned 

later that they stole our money and the story they told us was part of the 

__________. 

a. mortgage   b. labour   c. temper  d. fraud 

18. Before modern medicines were discovered a lot of people died of simple 

__________ illnesses. 

a. elderly   b. saturated   c. epidemic  d. elegant 

19. If you killed an important and famous person, that would be a/an __________ 

a. intention   b. assassination  c. liberation    d. invasion 

20. Parents want to send their children to very good schools; they don’t want to pay 

for _________ schools. 

a. mediocre   b. literal   c. apprentice d. appropriate 

21. No people are dying from simple illnesses like the flu and this is a/ an 

__________ of modern medicine. 

a. hostage   b. evidence   c. triumph   d. satisfaction 

22. The bank robbery __________ that the bank security system was really very 

bad. 

a. hid    b. described   c. thought    d. revealed 

23. Human have rarely more than one child at birth but mice can have up to 20 – 30 

_________. 

a. variety   b. offspring   c. threat  d. mortal 
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24. Our books come with CD’s and other extra materials. Each book is __________ 

by two different CD’s. 

a. given    b. accompanied  c. situated  d. appeared 

25. Our heart is divided into four little rooms, these are also called __________. 

a. chambers   b. councils   c. raisins  d. veins 

26. We must be careful about using petrol because it’s limited; it’s not _________ in 

the world. 

a. supply   b. vain   c. capable  d. abundant 

27. This problem has existed between these two countries for long years. They 

hate each other it’s like a family _________ 

a. boundary   b. mystery   c. violence  d. feud 

28. When she opened her first sushi restaurant in Turkey, everybody believed that 

this business __________ was too risky, but she succeeded in the end. 

a. esteem   b. gravity   c. theft  d. venture 

29. The huge glass of water fell on the floor and __________ the carpet. 

a. soaked   b. spilt    c. cooped  d. drained 

30. The air hostess refused to serve him any more alcohol and he started yelling 

and using __________ language. 

a. devastating   b. obsessive   c. apparent  d. abusive 

31. After the economic crisis, the number of people working in the factory have 

been reduced __________ . 

a. eagerly   b. cooperatively c. drastically d. exclusively 

32. He is an engineer who drives on rough roads so he bought a 4x4 jeep which is 

good on rough __________. 

a. feature   b. landmark   c. terrain  d. bookmark 

33. New born babies take all the __________ they need from their mother’s milk. 

a. credential   b. nourishment  c. maintenance d. heredity 
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34. The security of Topkapı Palace in Istanbul is at maximum because there is a lot 

of __________ jewelry in it. 

a. rare    b. bulk   c. spark    d. spare 

35. She is a very good top model. She knows how to stand on the podium, she has 

an excellent __________. 

a. position   b. ransom   c. posture  d. ribbon 

36. My grandmother has a painting by Picasso, I have no idea how she 

__________ it. 

a. Acquired  b. sculpted   c. carved  d. derived 

37. The writer of the book gave such a/an __________ description of the secret 

island that some people believe that the island really exists. 

a. vivid   b. embarrassing   c. artificial  d. stable 

38. I need to go shopping for the party. We do not have __________ food for 

twenty guests. 

a. provision  b. respective    c. remaining  d. adequate 

39. Everyone __________ when she survived that terrible car accident. They gave 

a huge celebration party for her. 

a. rejoiced  b. ambushed    c. took off  d. recovered 

40. A huge tree was blocking the road and the cars could not go on because of this 

__________. 

a. assault  b. wreckage    c. residue  d. obstacle 

41. Doctors found a new drug. It __________ the growth of cancer tumors. It just 

stops their growth. 

a. determines  b. inhibits    c. enhances  d. engraves 

42. Thousands of people__________ in their sleep during the earthquake. They 

just died unconsciously.  

a. wasted  b. vacillated    c. perished  d. dispensed 



221 
 

43. All seas and oceans in our world are polluted. There are millions of dangerous 

chemical __________ in the water. 

a. vaults   b. sensations    c. substances d. supplies 

44. The two armies met at the bottom of the hill and the battle was very violent. All 

soldiers fought _________ . 

a. fiercely  b. hesitantly    c. hastily  d. hospitably 

45. Michelangelo worked for five years with Ghirlandaio in Milan. He learned a lot 

from this experienced man. Michelangelo was only a young __________ then.  

a. savage  b. patient    c. apprentice  d. articraft 

46. Atatürk made us a completely independent country and all the other nations 

had to respect our ___________. Thanks to him we are a free nation now. 

a. grace   b. prevalence   c. sovereignty  d. receptivity 

47. A lot of different people came to Anatolia. They came and built new villages on 

the land. Nobody knows who the first __________ in Anatolia were.  

a. settlers  b. movers   c. claimers   d. riders 

48. I have been ill for two weeks now and the doctor told me not to go out and 

__________ in bed for a couple of days.  

a. live   b. remain   c. crouch   d. drain 

49. Madonna came to give a concert. Thousands of people bought tickets. The 

concert hall was filled with a __________ number of people.  

a. tiny   b. wacky   c. vast   d. major 

50. He spent ten years in prison and he was _________ last week. He is a free 

man now. 

a. fired   b. established   c. released   d. detached 

51. His mother did a lot of things for him. She was a very good mother but he had 

no __________ for what his mother did for him. 

a. greed   b. promise   c. dignity  d. appreciation 
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52. The concert will begin __________ at eight. Not a minute earlier or later. 

a. precisely  b. particularly   c. eventually   d. harshly 

53. Because there is a serious hunger problem in Africa most children are very sick. 

They are _________ with a lot of diseases like AIDS. 

a. afflicted  b. devoted   c. cured   d. occurred 

54. I wanted to find out which man was lying. So I examined their faces with great 

__________. 

a. assembly  b. examination  c. scrutiny   d. review 

55. People say that Mr. Mason and his assistant are in love. There have been a lot 

of __________ about their relationship recently. They might be true. 

a. affairs   b. rumors   c. deeds   d. intentions 

56. Famous pop stars gave a huge concert last week for hunger __________ in 

Africa.  

a. efficiency  b. saliva   c. relief   d. sigh 

57. This film is not __________ for small children. They shouldn’t watch it. 

a. prior   b. stunning   c. appropriate  d. efficient 

58. I can’t stand rap music. It just doesn’t _______ to me. 

a. dilute   b. render   c. appeal   d. intensify 

59. That small store at the corner of our street has become a huge and popular 

franchising store. That’s a/an ________ success. 

a. revealing  b. astounding  c. craving   d. graceful 

60. My father is a businessman. He doesn’t have a lot of time. But when he does, 

his favorite __________ activities are playing golf or Scrabble. 

a. surveillant  b. recreational  c. repressive   d. resource 

61. He told at the court that he was innocent and he didn’t kill anybody but the 

__________ didn’t believe him. She blamed him for murder. 

a. consumer  b. conman   c. prosecutor  d. tribe 
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62. The lion very silently approaches its ________ that is drinking water and is not 

aware of the danger. 

a. remnant  b. prey   c. fellow   d. public 

63. The mountain climbers had an accident and could not climb till the __________ 

of the mountain. They gave up at 3500 meters. 

a. outskirts  b. surroundings  c. feature   d. peak 

64. Our neighbors had a party last night. We danced, ate and drank. We played 

some games and watched a DVD. We enjoyed ourselves __________.  

a. particularly  b. deliberately c. tremendously  d. suspiciously 

65. Whatever we do, wherever we go in life, every human being will _________ die. 

a. wisely   b. intentionally  c. viciously   d. ultimately 

66. You saved my life! Please take this ring as a symbol of my _________ to you. 

a. wonder  b. envy   c. gratitude   d. indictment 

67. Nearly 90% of babies get this disease. It’s __________ among babies. 

a. prevalent  b. eternal   c. betraying   d. fierce 

68. The economic crisis has tragic effects. Many companies went __________ and 

closed their businesses. 

a. corrupt  b. discern   c. bankrupt   d. hardy 

69. A ship sank last week in the Red Sea and tons of petrol leaked into the sea. 

The sea got so __________ that all sea birds and fish in the area died. 

a. hindered  b. alienated  c. contaminated  d. mesmerized 

70. The government gave the school a/an __________ of 50.000 TL so that they 

can buy books for their library. 

a. advancement b. establishment  c. endowment  d. treatment 

71. How could you hit your director? This is unacceptable. I can`t accept this 

__________ behavior. 

a. greedy  b. remaining   c. splendid  d. outrageous 
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72. In Ancient Greece, Athens was the __________ of cultural activity. 

Philosophers, artists and sculptors from all over the world came and met there. 

a. hub   b. twinge   c. ascender   d. swath 

73. Everybody thought that Mike Tyson could not be defeated and he was simply 

__________. But he could not win the championship in the end. 

a. inverted  b. dignified   c. invincible   d. detachable 

74. Meyers does his job with great care. He never misses a detail. Our boss likes 

him because he is such a __________ worker.  

a. diligent  b. bothering   c. brassy   d. shiftless 

75. The earthquake did not come suddenly; it was __________ by a loud roaring 

sound and some little vibrations. 

a. preceded  b. enforced   c. fabricated   d. abhorred 

76. There are only 6 people working in our office doing the same job. I`m the 

youngest one and my more experienced __________ help me when I have a 

problem.  

a. collaterals  b. inclinations   c. colleagues d. pacemakers 

77. I bought this shirt from your store and it has got a broken button. Please take it 

and give my money back. According to the new law you have to __________my 

money. 

a. instruct  b. reimburse   c. trade  d. exceed 

78. She has just finished a 5000 piece puzzle. It took her 2 months! You need time, 

energy and a/an __________ amount of patience to do that.  

a. erratic   b. immense   c. mesmerizing  d. flawless 

79. Peyton`s dog died about six months ago and she is still __________ over her 

dead dog. She doesn`t go out or has fun with us. That`s so strange! 

a. bothering  b. grieving  c. inverting   d. comprehending 
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80. People think that Ms. McKenzie is a very strict teacher but on the contrary she 

is very __________. She always gives high marks and forgives our mistakes. 

a. solitary  b. intense   c. mortal   d. lenient  

81. It`s not easy to become a military officer, you undergo a/an __________ military 

training before you are accepted into the army. 

a. rigorous  b. glamorous   c. feeble   d. brief 

82. The __________ of the society towards deaf or blind people has changed. They 

don`t have to sit helplessly in their homes anymore, they socialize. 

a. attitude  b. identification  c. liberty   d. treadmill 

83. My mother says that the hippies in 70`s were horrible. They didn`t form families, 

they didn`t go to school, they stole things and took drugs. According to her, they 

had no __________ values. 

a. annoyance  b. nuisance   c. urge   d. moral 

84. Fishing, reading books, going out with my friends and watching movies are my 

favorite __________ activities. 

a. legendary  b. profit   c. leisure   d. obligatory 

85. Many foods have a __________ effect on our health because of the unwanted 

chemicals they contain.  

a. deviant  b. distracting   c. detrimental  d. devoted 

86. As the economic crisis grows more and more companies _________ trading 

and close their business. 

a. clog   b. cease   c. cause   d. hid 

87. Students who want to go to the school picnic must get the __________ of their 

parents, they can`t go without their signature. 

a. investment  b. oppression   c. consent   d. summary 
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88. She has a psychological problem that makes it impossible for her to 

__________ between right and wrong. She lost her logical thinking ability. 

a. disengage  b. refer   c. initiate   d. 

discriminate 

89. He was actually an engineer but he quit his job and ___________ on a new 

career as a writer. 

a. embarked  b. established  c. involved   d. mimed 

90. Smoking is already a huge health problem but passive smoking can be 

___________ to your health too. 

a. hazardous  b. inefficient   c. judicial   d. literal 

91. There will be an earthquake sooner or later. It`s __________. You can`t escape 

from it.  

a. procedural  b. public   c. stunning   d. inevitable 

92. Unfortunately people think that public schools which are free are __________ to 

private schools which are expensive. People simply think that they are worse. 

a. reasonable  b. delicate   c. distinctive   d. inferior 

93. My coach came to congratulate me after I scored the goal. I felt so special and 

important. I was really __________.  

a. virtual   b. harsh   c. flattered   d. prior 

94. Petrol is a/an __________ energy source. It`s really valuable and you shouldn`t 

waste it or use it badly.  

a. efficient  b. precious   c. precise   d. sensible 

95. Atakule is one of the most __________ buildings in Ankara. You can see it from 

everywhere, it’s popular and important. 

a. prominent  b. sincere   c. threatening   d. retarded 
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96. Evan was trying to __________ a false passport when he was caught by the 

police. So he could not get the passport in the end.  

a. refer   b. drain   c. obtain   d. designate 

97. Bessie is a nurse and she ________ her life to helping people. She gives all of 

her time and effort to it because she believes it`s the most important thing in her 

life.  

a. dedicated  b. declared   c. depicted   d. derived 

98. The minister said that we had to __________ the image of our country abroad. 

We had to add more value and quality to it and make it more attractive. 

a. comprise  b. devise   c. enhance   d. govern 

99. The army wanted to __________ the power of the new state. They wanted to 

reduce its power and importance. 

a. diminish  b. emit   c. declare   d. involve 

100. His parents had __________ him when he was ten. He lived with his 

uncle and his wife and he never forgave his parents for leaving him. 

a. designated  b. accused   c. abandoned  d. invoiced 

 

END OF TEST - THANK YOU 
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EK 10 

Öğrencilerle Yapılan Görüşme Tutanağı 
 
Araştırmacı: Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür 

ederim. 

Denek A,B,C,D,E: Hoşbulduk hocam, merhaba, rica ederiz. 

Araştırmacı: Arkadaşlar bildiğiniz gibi 8 hafta süren uygulamamız bitti ve bu hafta son 

teste girdiniz. Uygulamanın başında da konuştuğumuz gibi, bu araştırmanın 

yürütülebilmesinde sizlerin büyük rolü var. Ben öncelikle uygulamaya ilişkin 

görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Uygulama nasıl geçti? 

Denek B: Hocam ben açıkçası en başta biraz şüpheyle yaklaşmıştım, 

yani…hani…faydası olur mu gibilerinden ama sonra Parole’yi uygulamak bana çok 

eğlenceli geldi ve güzel kullandım diyebilirim. 

Denek E: Ben de tam tersi oldu. Ben bayağı bir hevesli başlamıştım ama sonradan 

bana çok zor geldi tek tek kelime çalışmak ve o yüzdende çok verim alamadım. Hatta 

son 15-20 gün hiç bakmadım, itiraf edeyim 

(gülüşmeler…) 

Araştırmacı: Evet iki zıt görüşle başladık. Sizlerin deneyimler ne oldu arkadaşlar? 

Denek A: Vallahi hocam ben başında da beğenmiştim şimdi de beğeniyorum 

uygulamayı. Bayağı bir çalıştım Parole’yle, son testin sonucunu ben de çok merak 

ediyorum. Ben kendimce çok iyi yaptığımı düşünüyorum ama bilemiyorum tabii. 

Sonuçları bize de açıklayacak mısınız? 

Araştırmacı: Neden olmasın! Önce bütün verileri bir toplayayım sizlere sonuçlarınızı 

mail atarım. 

Denek C: Hocam bence uygulama genel olarak iyiydi. Ben mesela hiç sözcük 

ezberleyemem normalde ve nefret ederim. Böyle hiç değilse biraz daha eğlenceli oldu, 

hele bazı kelimeleri daha iyi mi çalıştım neyse hemen hatırladım testte. 

Araştırmacı: Çok güzel.  

Denek D: Ben açıkçası Parole’yi çok iyi kullanamadım. Bir faydası olmadı bana yani. 

Tabii kullansam belki olurdu onu bilemiyorum ama ben doğru dürüst kullanmadım 

programı, zor geldi. 

Araştırmacı: Ben de zaten olumlu ve olumsuz yönlerini soracaktım size şimdi. 

İsterseniz sondan başlayarak sorayım, bana zor geldi demiştin. Hangi özelliği ya da 

özellikleri zor geldi, olumlu bulduğun özellikleri var mı? 

Denek D: Olumlu bulduğum özellikleri var tabii. Mesela, müzik ekleyebiliyorsun ya da 

resim falan ekliyorsun. İnsan unutmuyor öyle ama demin de dediğim gibi bana her 
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kelime için bu kadar uğraşmak zor geldi. O kadar zaman ayıracaksam bir kelimeye, 

hangi yöntem olursa olsun zaten öğrenirim diye düşündüm. Ben Parole’nin daha kolay 

bir yöntem olacağını sanmıştım. 

Araştırmacı: Evet anlıyorum. Bununla ilgili yorumu olan var mı? Ya da kendi görüşünü 

paylaşmak isteyen? 

Denek E: Hocam benim de aslında benzer bir sorunum oldu. Az önce de dediğim gibi 

ben son 2-3 hafta zaten hiç açmadım bile programı. Başka şeylere de çalışmak 

gerekiyor ve bence çok zaman alıyor böyle tek tek uğraşmak. Onun dışında Parole’nin 

kendisi çok güzel bir program ama mesela işin ucunda sınav olmasa öylesine kelime 

öğreniyor olsam bana daha çok uyardı bu program. 

Araştırmacı: Peki anladım, başka olumlu olumsuz özellikleri anlatmak isteyen var mı? 

Denek A: Ya bana hiç öyle zor gelmedi Parole’yi kullanmak. Hatta çok eğlenceli geldi. 

Bir de evet tek tek kelimeyi çalışmak başta oyalayıcı gibi görünüyor ama hocam bir 

kere çalışıp da kaydet butonuna basınca ben artık bu kelimeyi öğrendim unutmam diye 

düşünüyorum artık. Yani daha akılda kalıcı. 

Denek C: Evet ben bir de şöyle düşündüm, sonuçta bir sürü başka şey de deniyoruz. 

Kelime listesi falan, o da bir sürü zaman alıyor, üstelik yine unutuluyor. Bunda hiç 

değilse unutmuyor insan,böyle bakınca aslında tam tersi zamandan tasarruf etmiş 

oluyorsun. 

Denek E: Yani sonuçta biz yanlış mı kullanmışız diyorsun. 

Denek C: Yok öyle demiyorum ama bu açıdan bakınca tam tersi daha zamandan 

tasarruflu diyorum ben. 

Araştırmacı: Benim için ilginç bir tartışma bu devam edin siz lütfen. 

Denek B: Hocam ben de mesela çok beğenenlerdenim bu programı. Biraz da alışmak 

gerekiyor. İlk başta bana da zaman kaybediyorum gibi geldi ilk 1-2 hafta ama sonra 

baktım ki öğrendiğim kelimeleri unutmuyorum, devam ettim. Tabii bazen her kelimeyi 

aynı şekilde iyi öğrenemiyorsun ama yine de ben rahat kullandım. 

Araştırmacı: Peki arkadaşlar, isterseniz bir de Parole’nin bölümlerini ayrı ayrı ele 

alalım. Ana çalışma ekranı geldiğinde bildiğiniz gibi önce hedef sözcüğün ulamı ve 

birlikte kullanıldığı edatlar gibi bilgileri girmeniz gerekiyordu. Bu bölümler hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Denek A: Ben açıkçası çok da yararlanmadım bundan. Ne bileyim, kelimeyi hatırlamak 

şu anda sınav başarısı için bana yetiyordu o yüzden isim mi, sıfat mı olduğunu 

yazmama gerek yok diye düşündüm. Çoğu kelimede de yazmadım zaten. 
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Denek B: Hocam ben de birlikte kullanıldığı edatları çok yazmadım açıkçası. Emir’in de 

dediği gibi sınav amaçlı çalıştığımız için ve kelimenin anlamını bilmek yeteceği için o 

bölüme çok önem vermedim. 

Denek D: Evet. Bir de çoğu kelimenin kategorisini ben bilmediğim için ona da ayrıca 

sözlükten bakmak gerekiyordu, ben de pek ilgilenmedim o kısmıyla. 

Denek C ve E: Biz de. 

Araştırmacı: Anladım. Peki anımsatıcı bir kelime ve bunun açıklamasını yazma kısmı 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Denek C: Orası benim en sevdiğim yerlerden biri hocam. Kelimenin bana çağrıştırdığı 

bir şeyle ilgili bir şey hayal etmek yazmak çok hoşuma gidiyordu. O bölümde hiçbir yeri 

boş bırakmadım ben mesela. 

Denek E: Evet o bölümü ben de sevdim. Sizin baştaki eğitimde de dediğiniz gibi 

anımsatıcı sözcük ne kadar ilginç ve garip olursa o kadar akılda kalıyor. Ben de 

deneyerek gördüm bunu. 

Denek D: Bana da tam tersi zor geldi o bölüm. Yani her kelime için illa bir hikaye 

uydurmak kısmı….her zaman bir şey bulamıyordum.  

Araştırmacı: O kısmı boş mu bıraktın peki? 

Denek D: Yok hocam, kelimenin söylenişinden bir şey bulamazsam bu sefer başka bir 

şeyden hatırlamaya çalışıp açıklama kısmını onu yazıyordum. 
Araştırmacı: Bir örnek verebilir misin? 
Denek D: Şimdi aklıma gelmedi..hmmm…hocam mesela hazardous kelimesi vardı. 

Ben motor kullanıyorum. Bazı temizleme malzemelerinin üzerinde yazıyor hazardous. 

Ben de oradan hatırlamak için açıklama kısmına hazardous yazdım. 
Araştırmacı: Anladım. Peki bu şekilde faydalı oldu mu hatırlamana? 

Denek D: Oldu tabii. 

Denek A: Hocam bakın Kaan şimdi de o kelimeyi hatırladı mesela. Ben de bu bölümü 

sevdim. Bazen hemen aklıma gelmiyordu boş bırakıyordum ama sonraki çalışmada 

aklıma gelince hemen ekliyordum. 

Denek B: Bence de güzel bir bölüm. 

Araştırmacı: Peki, Görsel eklediğiniz de bir bölüm vardı. O bölümden faydalandınız 

mı? 

Denek A: Hocam benim en çok zevk aldığım bölüm oydu çalışırken. 

Denek B: Benim de. Bir de illa anımsatıcı kelimeyle ilgisi olması gerekmiyordu. O güzel 

bir kolaylıktı, tabii internete bağlanma imkanı da olduğu için google görsellerden tarayıp 

istediğim resmi seçiyordum. 
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Denek C: Ben de bu bölümü hep doldurdum ama ben çok zaman kaybediyordum 

bakarken. O resim mi olsun bu resim mi derken. 

Denek D: Ben hocam daha çok müzik eklemeyi sevdim, bu bölümü daha az 

doldurdum, müzik daha eğlenceliydi. 

Denek E: Ben fazla çalışmadığım için kelimerin bazılarında dolu bazılarında boştu bu 

bölüm. 
Araştırmacı: Müzik dedi bir arkadaşınız genel olarak bu bölümü nasıl buldunuz? 

Denek C: Ben sırf bunun için bir arkadaşımdan müzik dosyalarını aldım. Güzel 

oluyordu ama ben müzikle bağlantı kurmakta zorlandım. 

Denek D: Ben en çok bu bölümü sevdim. Benim zaten süper bir müzik arşivim var. Ne 

ararsan. Arabeskten klasiğe… öyle olunca çok kolay oldu kafama göre müzik eklemek. 

Ben bağlantı kurmakta zorlanmadım hiç. 

Denek A: Aslında ben de zorlanmadım ama bu bölümü iyi kullanmak için iki şey 

gerekiyor. Birincisi şarkı bileceksin ki kelimeyle bağlantı kurabilesin bir de bu şarkı 

sende olacak yoksa eklenmiyor. 

Denek B: Evet ama hepimiz zaten sürekli müzik dinliyoruz, illa biri uyuyor kelimeye. 

Ben yabancı da ekliyordum sözlerini bilmesem de bazı şarkıların modu o kelimeye 

aynen uyuyor gibi geliyordu. Mesela invincible diye bir kelime var, aslında anlamıyla 

çok alakasız ama Insatiable diye bir şarkıyı koymuştum ben ona. Aslında invincible 

yenilmez demek diğeri de galiba doymayan falan gibi bişey ama heralde ikisi de –in 

takısı alıyor diye bu şarkı bana hep invincible kelimesini hatırlattı. 

Araştırmacı: Peki anlamları karıştırmıyor musun? 

Denek B: Yok hocam. Yani aklımdan tabii insatiable = invincible geçmiyor hemen 

önce. Önce bu doyumsuz demekti, ama invincible yenilmez demekti diye hep 

düzeltmem gerekiyor. Ama Parole’nin testlerinde hep doğru cevap verdim ona önemli 

olan bu değil mi? 
Araştırmacı: Öyle tabii. Peki Türkçe ve İngilizce anlamların yazılması ile ilgili bölüm 

nasıldı? 

Denek D: Normal. Zaten hep yaptığımız bir şeydi. 

Denek E: Evet, yeni bir şey değildi o kısım. 

Denek A: Evet, sadece internetten alabilmek güzeldi. 

Denek C: Ben İngilizce anlamlarında hep zorlanıyorum. Gramerim iyi olmadığı için 

açıklamasını anlamıyorum. O yüzden hem Türkçe hem İngilizce olması iyi oldu. 

Denek B: ben de Parole’yi kullanmadan önce zaten hep öyle çalışıyordum. 

Araştırmacı: Örnek cümle yazmak ile ilgili olan bölüm peki? 

Denek D: Ben oraları genelde boş bıraktım. 
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Denek E. Ben de. 

Denek A: Ben yazıyordum. Zaten Cambrige online sözlüğe bağlanınca orada örnek 

cümleler veriliyordu ben de oradan alıyordum. 

Denek B: Ben de öyle yaptım. Bir de bazı kelimelerin birden fazla anlamı olduğu için 

cümle içinde görmek iyi oldu. 

Denek C:  Ben her zaman yazmıyordum. Dediğim gibi örnek cümleyi anlamadığım 

zaman yazmadım. 

Araştırmacı: Türeyen kelimeleri yazdınız mı? 

Denek C: Heralde benim en az kullandığım bölüm orası oldu. 

Denek B: Benim de. Örnek cümle bana yetiyordu. 

Denek A: Ben orayı da doldurdum.  

Denek D: Ben pek yazmadım. 

Denek E: Ben de. 

Araştırmacı: Bu programda internete bağlanabilmek nasıldı? 
Denek A: Süper. 

Denek B: Hocam öyle olmasa zorlanırdık. 

Denek C: O zaman resim yükleyemezdik. 

Denek D: Olması iyiydi. 

Denek E: Olmasaydı ben heralde hiç çalışmazdım. 

Araştırmacı:Gruplama özelliğini kullandınız mı? 

Denek E: Ben kullanmadım.  

Denek D: Ben kullandım. Ama kelimeleri kolay- zor – orta diye grupladım. 

Denek A: Ben gruplama kullanmadım. 

Denek B: Ben kelimeleri adlar, sıfatlar, edatlan falan diye grupladım. 

Denek C: Ben önce gruplama kullandım ama sonradan o olmasa da olur diyerek 

bıraktım. Bir şey fark etmedi bence. 

Araştırmacı: Test özelliğini verimli kullandınız mı? 

Denek A: Ben kullandım. Çok iyi bir özellik bence. Ben ilk başta rasgele test et 

seçeneğini seçmiştim hoşuma gidiyordu sürpriz gibi oluyordu ama sonra daha sistemli 

çalıştım. Mesela önce görselle test ettim kendimi sonra anımsatıcı kelimeyle vs. İyice 

yerleşince rasgele test et diyordum, çok etkili öğrendim böylece. 

Denek D: Ben de rasgele test et kullandım ha bir de müzikle test et seçeneğini sık 

kullandım. Zaten demin de dediğim gibi müzikle kelime çalışmak en sevdiğim kısmıydı. 

Denek B: Ben tüm seçenekleri denedim. Test özelliği çok güzel bir fonksiyon. Çünkü 

yüz kelime olduğu için insan ister istemez ilk baştaki kelimelerle sık çalışmıyor 
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sonlarda. Test et diyince en baştan da soru geliyor en sondan da anımsamış oluyoruz. 

Parole’nin en sevdiğim özelliklerinden biri bu test imkanı. 

Denek C: Bence de test çok iyi bir şey. O kadar kelimeyi çalışmak yetmiyor, test de 

edince iyice yerleşiyor diye düşünüyorum. 

Denek E: Test et bence de iyi bir fonksiyon. Ama mesela kendiliğinden pop up gibi 

çıksa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Araştırmacı: Zaman sayacına hiç baktınız mı? 

Denek A: Ben ara ara tıklayıp kaç saat çalıştığıma bakıyordum. Gerçekten de güzel 

kullanmışım Parole’yi. 

Denek C: Ben siz benden isteyene kadar böyle bir buton olduğunu bile bilmiyordum, 

ne kadar çalıştığıma ben de şaşırdım. 

Denek E: Ben pek çalışmadığımı söylemiştim zaten hocam. 

Denek D: Zaman sayacını ben de bilmiyordum ama ben de az çalıştığımı kabul 

ediyorum zaten sayaçta da çıkmıştı. 

Denek B: Zaman sayacına ben de bakıyordum bazen. Güzel motivasyon oluyor, şu 

kadar süre çalışmışım şimdiye kadar diye. 

Araştırmacı: Peki arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşleriniz benim için 

çok önemliydi. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum.Parole’yi çalışmış, kullanmış 

öğrenciler olarak yararlı buldunuz mu? En çok hangi özelliğinden yararlandınız? Bir 

arkadaşınıza önermek ister miydiniz mesela? 

Denek A: Ben kesinlikle öneririm. Bana çok faydası oldu. Siz bize 100 kelime yüklü 

versiyonunu verdiniz, aslında kendimiz ekleyebilsek öyle bir versiyon tasarlasanız ben 

kendim de kullanmaya devam etmek isterim, arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Ben 

faydasına inanıyorum. En güçlü özelliği sıkılmadan kelime öğretmesi ve bu kelimelerin 

kalıcı olması bence. 

Denek B: Ben de kullanmaya devam etmek isterim ve öneririm de. Ben de en çok 

kişiye özel olmasını sevdim. Mesela ben başka bir resim ve müzik seçiyorum bir başka 

arkadaşım başka resim müzik seçiyor ama sonuçta testte ikimiz de hatırlıyoruz bu 

süper bir özellik. Hocam gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Biz de teşekkür ederiz. 

Denek D: Ben biraz daha kullanıcı dostu bir versiyonu geliştirilirse daha iyi olur diye 

düşünüyorum. Ben mesela türeyen kelimeler, edatlar vs. çok kaullanmadım. Onlarla 

zaman kaybetmeden kullanılabilen bir sürüm olsa daha iyi olurdu tabii ama ben de 

tavsiye ederim, sonuçta hepimiz bir şeyler öğrendik. 

Denek C: Ben Parole’nin en çok resim ve müzik fonksiyonunu beğendim. Gerçekten 

eğlenceliydi, üstelik bir de üstüne kelime öğrenince ben de memnun kaldım. Tavsiye 

ederdim tabii ama ilk başta hemen pes etmemesi gerekiyor kullanan kişinin. 
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Denek E: Hocam dediğim gibi ben çok faydalanmadım ama çok da kullanmadım. 

Şimdi arkadaşları dinleyince daha çok kullansam daha çok faydalanırmışım diye 

düşündüm. İlk başta o kadar çok bilgi girmek bana zor geldi ama ben de tavsiye 

ederdim heralde. Sonuçta kelime listesi ezberlemekten daha iyi. 

Araştırmacı: Tekrar hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. 
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 Bu çalışma, yabancı dilde sözcük öğreniminde kullanılan sözcük 

öğrenme yöntemlerinin bazı eksiklik ve yetersizliklerinin gözlemlenmesi üzerine 

bu eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir model geliştirilmesi 

hedefiyle hazırlanmıştır. Bu model geliştirme çalışmasının genel çerçevesini, 

dilbilim ve öğrenme kuramlarına dayalı ve çoklu ortamda öğrenim ilkesini 

kapsayan bir sözcük öğrenme bilgisayar yazılımının geliştirilmesi 

oluşturmaktadır. Temel dilbilim kuramlarının yabancı dil öğrenimine bir 

bilgisayar yazılımı olarak uyarlanması bu çalışmayı özgün kılan bir özelliktir. 

 

 Çalışmada deney ve kontrol gruplu deneysel bir desen kullanılmıştır. 

Nicel veri toplama araçları, geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının ardından 

geliştirilen ön test, BİG16 öğrenme biçemi envanteri,  Parole adı verilen ve bu 

araştırma için geliştirilen bilgisayar yazılımı ve ön testin farklı iki zamanda daha 

uygulanmasından oluşan son test ve kalıcılık testleri oluşturmaktadır. Nitel veri 

toplama aracı olarak da uygulamanın ardından öğrencilerle geliştirilen 

görüşmeler kullanılmıştır. Toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve 
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sonuçlara bu şekilde ulaşılmıştır. Sonuçlara dayanılarak alana katkı 

sağlayabilecek öneri ve vargılara ulaşılmıştır. 

 

 Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanılarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: Parole, yabancı dilde sözcük öğrenmek amaçlı olarak 

kullanılabilecek etkili bir öğrenme modelidir, sözcükler bu model ile daha verimli 

ve daha kalıcı olarak öğrenilmektedirler. Cinsiyet etkeninin bu modelin daha 

verimli kullanılmasına her hangi bir etkisi bulunmamaktadır bir başka deyişle 

kullanıcının kadın ya da erkek olmasının modelin etkinliği üzerinde bir etkisi 

yoktur. Kullanıcının öğrenme biçeminin de bu modelin verimli kullanımasında 

her hangi bir etkisi yoktur başka deyişle modelin verimli olması kullanıcının 

öğrenme biçeminden bağımsızdır. Modeli daha uzun süre kullanan kişiler 

sözcükleri daha verimli ve daha kalıcı olarak öğrenmişlerdir.  

 

 Bu bulgulara dayanarak varılan sonuç, Parole’nin yabancı dilde sözcük 

öğrenmek için etkili bir model olduğudur.  
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This study has been conducted upon observing some insufficiencies and 

deficiencies in the current methods used for learning vocabulary in a foreign 

language and aims at devising a new model that could contribute to making up 

for those deficiencies. The general framework of this study consists of 

linguistics theories, learning theories and computer based instruction which 

altogether are used to devise a computer software for learning vocabulary in a 

foreign language. The characteristic that makes this study authentic is that 

foundation linguistics theories have been adapted to the foreign language 

vocabulary learning context using a computer software.  

 

 An experimental design with control and experiment groups has been 

used in the study. Quantitative data collection instruments are the pre test that 

has been devised after validity and reliability work, the BİG16 learning styles 

inventory, the computer software that has been devised for this study and 

coined ‘Parole’ and the post test and the permanance test which are the 

implementation of the pre test at two different times. The qualitative data 

collection instruments are the interviews done with some of the students after 



238 
 

the implementation of the study. All collected data have been statistically 

evaluated and conclusions have been drawn. Suggestions have been made 

based upon these conclusions.  

 

 It has been found at the end of the study that Parole is an effective model 

and tool that could be used to learn vocabulary in a foreign language; that 

words are learned more effectively and permanently using this method; that 

gender does not have any effect on the efficiency of the model in other words 

that the success of the model is not related to the gender of the user; that 

learnig styles do not have an effect on the model, in other words that the 

success of the model is not related to what the user’s learning style is;  and that 

users who use the model for longer durations learn words more effectively and 

permanently.  

 

 Based on these findings, it has been concluded that Parole is an effective 

model to be used to learn vocabulary in a foreing language.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


