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ÖZET 

 
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ŞİİRLERİN İMGESEL DİL KULLANIMI 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

ALTUNTAŞ, İlke 

Doktora, Eğitimin Kültürel Temelleri, Türkçe Eğitimi Modülü 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sedat Sever 

Aralık, 2018, xii + 130 sayfa 

 
Araştırmada, Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler imgesel dili yapılandıran 

öğeler açısından incelenmiştir. Araştırmanın amacı, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki 

şiirlerin imgesel dil kullanımı açısından incelenmesidir. Bu amaçla yapılan tür odaklı bu 

araştırmada dil gelişimi -özellikle imgesel dil becerisinin gelişimi- için çocuklara 

seslenen, Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin dil ve anlatım boyutuyla niteliğine ve nasıl 

olması gerektiğine ilişkin belirlemelerde bulunulmuş;   imgesel dilin çocuk şiirine kattığı 

anlam örneklerle açıklanmış; şiirde imgenin, çocuğun dilsel, bilişsel gelişimindeki yeri, 

önemi belirtilmiş; imgesel dili yapılandıran öğelere çocuklar için yazılan şiirlerde ne 

düzeyde olduğuna ve olması gerektiğine yer verilmiştir. 

Araştırma niteldir ve veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Veri 

kaynağını, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer yayınevleri 

tarafından yayımlanan, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 110 şiir 

oluşturmaktadır. Veriler içerik çözümlemesi ile çözümlenmiştir. Bulgular çizelgelerden 

yararlanılarak verilmiştir. Çizelgelerde sınıf düzeylerine ve yaş gruplarına göre Türkçe 

ders kitaplarındaki şiirlerde imgesel dili yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı 

sunulmuştur. Öğelerin somut ya da soyut anlamlı olduğuna da değinilmiştir. 

Çözümlemeler sonucunda, alışılmamış bağdaştırmanın yalnızca bir kez kullanıldığı ve 

sapmanın hiç yer almadığı belirlenmiştir. Şiirlerde deyim aktarması (duyular arası 

aktarma), açık ve kapalı eğretileme, konuşturma, somutlaştırma ve ad aktarması düşük 

sıklıktadır. Bazı şiirlerde imgesel dil öğeleri yer almamıştır. Bazılarında ise çok sayıda 

öğe vardır ve bu öğeler şiirin tamamına yayılmıştır. İmgesel dili yapılandıran öğelere yer 

verilme sıklığında sınıf düzeyleri yükseldikçe (1. sınıftan 8. sınıfa doğru) düzenli biçimde 
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artış olmamıştır. 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yazınsal nitelikli şiirlerin yanı sıra 

ölçülü ve uyaklı olma amacı güden, ders verme kaygısı taşıyan manzumeler, imgesel dil 

kullanımı açısından şiir niteliği olmayan söz yığışmacaları da yer almıştır. Ders 

kitaplarına şiirler seçilirken yazınsallık göz önünde bulundurulmamıştır.  

Anahtar sözcükler: çocuk edebiyatı, Türkçe ders kitapları, imgesel dil, şiir,  

Türkçe eğitimi.  
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SUMMARY 

 
EXAMINATION OF POEMS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF 

FIGURATİVE LANGUAGE USAGE  

Altuntaş, İlke 

Doctorate, Cultural Foundations of Education, Turkish Teaching Module  

Thesis Advisor: Prof. Dr. Sedat Sever 

December 2018, xii + 130 pages  

 

In the research, poems in Turkish course books have been examined in terms of 

the components structuring figurative language. The aim of the research is to examine the 

poems in 1-8 graders’ Turkish course books in terms of figurative language usage. In this 

type-based research executed for this purpose, determinations regarding the poems, 

addressing to children for development of language skills- especially for development of 

figurative language skills-  in Turkish course books with the dimensions of language and 

expression and the way they should be have been done; the meaning that the figurative 

language gives to the children’s poems have been explained with examples; the place and 

importance of  fiction in poem in children’s language, cognitive development have been 

expressed; the extent which the components structuring the figurative language are in the 

poems written for children and the extent that should be have been given place. 

The research is qualitative and the data have been obtained via document review. 

Data source constitutes 110 poems published by Ministry of National Education and other 

publishers in 2015- 2016 academic year and taking part in 1-8 graders’ Turkish course 

books. Data have been analyzed via content analysis. The findings have been given by 

utilizing tables. In the tables, the frequency of including the components structuring 

figurative language in the poems in Turkish course books has been presented. It is stated 

whether the components have concrete or abstract meaning. In consequence of the 

analysis, it has been determined that metaphor (inter-sensory alienism) and metonym 

have been utilized less frequently. The figurative language components didn’t take place 

in some of the poems. In the others numerous components have been utilized and these 

components have been spread in the whole poem. In the frequency of usage of 

components structuring the figurative language, as the class levels advance (from 1st grade 
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to 8th grade), there isn’t a continual increase. In 1-8 graders’ Turkish course books, 

narratives pursuing the goal of being measured and rhymed, and having a worry to give 

lesson, as well as the poems having literary quality, and word salad having no poetic 

quality in terms of figurative language usage have taken place. During choice of poems 

for course books, their literary quality haven’t been taken into consideration.  

 

Key words: children’s literature, Turkish course books, figurative language, 

poem, Turkish teaching.  
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ÖNSÖZ 

 

Tezde, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğeler belirlenmiş ve şiirler bu öğeler açısından incelenmiştir. Türkçe ders 

kitaplarındaki şiirlerin imgesel dil kullanımıyla ilgili başka bir çalışma -ulaşılabilen 

kaynaklar içerisinde- bulunamamıştır. Yapılan tezler genel olarak diğer türlerdeki 

(roman, masal, öykü, tiyatro metinleri…) metinlerin sözvarlığının, deyim ve 

atasözlerinin, eğretilemelerin, alegorilerin, ikilemelerin, özel adların incelenmesi 

üzerinedir. Konuyla ilgili çalışmaların az sayıda olmasının, alanyazında çocuklara 

seslenen şiirlerin niteliğine ilişkin boşluk oluşturduğu düşünülmektedir. Birçok 

araştırmacı, uzman da ders kitaplarında yer alan şiirlerin dil ve anlatımıyla ilgili nitelik 

sorunlarının olduğu düşüncesindeler. Bu nedenle araştırmada, Türkçe ders kitaplarındaki 

şiirlerin imgesel dil kullanımı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. İmgesel dilin çocuk 

şiirine kattığı anlam örneklerle açıklanmış; şiirde imgenin, çocuğun dilsel, bilişsel 

gelişimindeki yeri ve önemi belirtilmiş; imgesel dili açısından var olanla olması gereken 

tartışılmıştır. Şiirlerde yer alan imgesel dil öğelerinin çocuğa göre kullanımı 

belirlenmiştir. Araştırmanın çocuk edebiyatında, Türkçe eğitimi alanında, şiirin dil ve 

anlatım yönünden nitelik sorunsalına ilişkin çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmanın amacı ve 

önemine, sınırlılıklarına, araştırmada kullanılan tanımlara ve kısaltmalara yer verilmiştir. 

İkinci bölümde çocuk edebiyatıyla, çocuk edebiyatında dil ve anlatımla, çocuk 

edebiyatında şiirin yeriyle, imge ve imgesel dili yapılandıran öğelerle, çocukların dil 

gelişimiyle ilgili kavramsal çerçeveyi oluşturan bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde 

yöntem başlığı altında araştırmanın veri kaynağına (araştırmada incelenen kitaplara ve 

şiirlere) yer verilmiş, verilerin toplanması ve çözümlenmesi süreçleri ele alınmıştır. 

Dördüncü bölüm araştırmanın bulgular bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde amaç ve 

alt amaçlar doğrultusunda elde edilen bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlamalara yer 

verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın sonuçları ve sonuçların 

değerlendirilmesiyle geliştirilen öneriler sunulmuştur. 

Doktora sürecimde yardımlarını ve değerli görüşlerini esirgemeyen öğretmenim, 

tez danışmanım Prof. Dr. Sedat SEVER’e, değerli görüşleriyle araştırmama katkıda 
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bulunan, desteğini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Canan ASLAN’a, 

değerlendirmeleriyle araştırmama yön veren ve tez izleme komitemde yer alan Prof. Dr. 

Selahattin DİLİDÜZGÜN’e çok teşekkür ederim. Değerlendirmeleriyle tezimin son 

biçimini almasını sağlayan Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM’e, Doç. Dr. Tuğba ÇELİK 

KORAT’a teşekkürlerimi sunarım. Son olarak da her zaman yanımda olan ve beni her 

alanda destekleyen annem Nuran ALTUNTAŞ’a, babam Teoman ALTUNTAŞ’a ve 

kardeşime teşekkürü borç bilirim.  

 

 

İlke ALTUNTAŞ 
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BÖLÜM I 

 

1. GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problem durumuna, amacına, önemine, sınırlılıklarına 

ve araştırmada kullanılan anlamlarıyla sık yinelenen belli başlı kavramların tanımlarına 

yer verilmiştir. Problem durumu ve araştırmanın önemi başlıkları altında, çalışmanın 

gerçekleştirilme gerekçesi, çocuk şiirinin ve şiirde imgenin önemi tartışılarak 

sunulmuştur. Tartışmalar ders kitaplarıyla ve diğer eğitim-öğretim etkinlikleriyle 

ilişkilendirilmiştir.  

1.1. Problem Durumu 

Şiirin imgeyle bezeli dili onu üst dil durumuna getirir. Mallarme’nin belirttiği gibi 

şiir, düşüncelerle değil sözcüklerle yazılır (Akt.: Aksan, 2013). Çocuklara seslenen 

şiirlerin, onların düş gücünü uyarabilmesi imgelere bağlıdır. Şairin imgeli anlatımıyla 

çocuklar çeşitli yorumlamalar, duygulanmalar içine girebilir; duyuları ve duyguları 

devinebilir. İmge, tasarım ve benzetmelerin şiir dilinin yapı taşları olduğu göz önüne 

alındığında, imgesel anlatımın yer aldığı şiirler, çocukların duyuşsal ve bilişsel boyutlu 

yaşantıları için sezdirici birer uyaran olacağı düşünülebilir (Sever, 2004; 2013b). 

Aksan (2013: 44) imgesel öğelerle yapılandırılmış bir şiire okurun farklı açılardan 

bakabileceğini, şiirden kendine uygun anlamlar çıkarabileceğini belirtir. Çünkü imgenin 

kendisi, oluşumu kadar okunması, adlandırılması da önemlidir. “Ürünün yanında onun 

oluşum sürecinin incelenmesi, imgelerin doğru okunabilmesi açısından çok önemlidir; 

çünkü ünlü Fransız düşünürü Roland Barthes’ın da bir zamanlar haklı olarak saptamış 

olduğu gibi imgeler tanrı vergisi değildir, onları insanlar oluşturur” (Kuran Burçoğlu, 

2005: 105). 

Özgün benzetmelerin, kişileştirmelerin ve güçlü aktarımların yer aldığı şiirlerin, 

çocukların dinleme, okuma ve yazma isteklerini artırmada; onlara Türkçenin anlatım 

olanaklarını ve anadili duyarlığını sezdirmede önemli olduğu belirtilebilir. Sever (2012; 
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2013a) imgesel aktarımların hem Türkçenin anlatım gücünü ve inceliğini somutladığını 

hem de çocuk okura imgeler, çağrışımlar ve değişik tasarımlarla örülmüş iletişim yolu 

açtığını belirtir. Özdemir,’e (2007: 57) göre şiir “imgelerle düşünme sanatıdır ve etkisi de 

imge örüntüsünden gelmektedir”. 

İmgesel dil, duygu, düşünce, tasarımları; basmakalıplıktan, kuruluktan ve 

sıkıcılıktan kurtarabilir. Söyleneni okurun duyularına, duygularına ve düşüncelerine 

seslenir biçimde etkili kılabilir; gereksiz ayrıntılardan kurtararak daha az sözcükle daha 

vurgulu, özlü biçimde aktarılmasını sağlayabilir (Girmen, 2007). Türkçenin anlatım 

olanaklarıyla imgesel dilin özelliklerini yansıtan şiirler, çocuk okurların kavram tasarımı 

sürecini ve sözvarlığını geliştirebilir. Böylece çocuklar, kendilerini daha açık, rahat 

biçimde anlatabilir; konuşma ve yazma dil becerisi yönünden istendik davranışlara daha 

çabuk ulaşabilir. Bütün bunlar, anlatma becerileri gelişmiş bireylerden beklenen 

niteliklerdir. Çocukların bu niteliklere sahip olması, anlatma becerisi gelişmiş bireyler 

yetiştirme, anadili eğitiminin amaçları arasındadır. Bu nedenle imgesel dil becerisi, okul 

türü öğrenmelerin ilk yıllarından başlayarak nitelikli şiirlerle düzenli biçimde 

desteklenmelidir. Scannell’e (1987) göre şiirle ilgili yapılan etkinlikler, konuşmalar 

çocukların konuşma becerisinin gelişimi için önemlidir. 

İmgesel öğelerle yapılandırılmış bir şiir, özellikle aktarımların yer aldığı, okurlara 

anlatılması zor olanı kolaylaştırır. Çünkü düşünceyi renklendiren, onu etkili kılan imgesel 

anlatım; somut ya da soyut bir varlığın anlatımı sırasında, başka bir somut ya da soyut 

varlık arasında bir tür örnekseme (analoji) yoluyla yapılandırılır (Kıbrıs, 2004: 50). Bu 

da okurların anlamlandırma sürecini etkin kılabilir.  

İmgesel anlatımın yer aldığı bir ürünü okuyan çocuğun belleği, somut ve soyut 

kavramlar arasında bağ kurma, ilişkileri sezinleyebilme ve tasarım oluşturma 

sorumluluğunu üstlenebilir. Böylelikle küçük okurun yaratıcı düşünme becerisi 

gelişebilir. İmgesel dil kullanımı ve bu becerinin gelişimiyle üst düzey düşünme 

becerisinin gelişimi arasında karşılıklı ve koşut (paralel) bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda yapılan çalışmalar imgesel dil becerisinin gelişebileceğini bunun da ön 

koşulunun üst düzey belleksel etkinlikler olduğunu göstermiştir (Çebi, 1996; Kıbrıs, 

2004). Bu nedenle çocukların imgesel dil kullanım örneklerini yansıtan şiirlerle 

buluşturulması; şiirler aracılığıyla imgesel dil becerisinin geliştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Kısaca; imgesel dil becerisinin gelişmesinin imgesel dil öğelerine bağlı 

olduğu söylenebilir. Aşağıda, bu öğelerin dile, dil becerisine ve şiire katkıları 

belirtilmiştir: 
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 Benzetme, sözün daha canlı, etkili biçimde anlatılmasına yardımcı olur. Okurun 

belleğinde yeni imge ve tasarımların oluşmasını sağlar.   

 Deyim aktarmaları, söylenmek isteneni daha az sözcükle, daha vurgulu bir 

biçimde anlatmayı sağlar. Eğretilemeler, kişileştirmeler ve konuşturmalar, sözlü 

ve yazılı anlatımın canlı, etkili ve çokanlamlı olmasında önemlidir. Deyim 

aktarmalarından somutlaştırma, soyut kavramların somutlaştırılmasında, anlatımı 

güç durumların kolaylaştırılmasında, canlı, çarpıcı ve çok yönlü bir anlatımın 

sağlanmasında; alışılmamış bağdaştırmalar da bellekte yeni tasarım ve imgelerin 

oluşmasında etkilidir.  

 Ad aktarması anlatıma canlılık katar. 

 Değişmeceler (mecazlar)  anlatıma canlılık katar ve onu etkili kılar. Değişmeceler 

çocukların, sözcüklerin temel anlamlarının dışında ve farklı anlamlarda 

kullanılabileceğini görmelerini sağlar. Yazınsallığın önemli bir parçası olarak 

kabul edilir. 

 Sapmalar, daha önce kullanılmamış biçim ve anlamlarla farklı anlatım biçimleri 

üretirler. Dile güç kazandırırlar, anlatımı etkili ve çarpıcı kılarlar. Bellekte yeni 

tasarım, imge ve duygu değerleri oluşturmaya yardımcı olurlar. Şaire, yazara 

özgürlük alanı kazandırırlar.  

 Deyimler, toplumun kültürünü, Türkçenin ayrıntılı anlatım olanaklarını ve 

gücünü yansıtır. İmgelerden yararlanarak çekici, çarpıcı bir anlatım sağlar. Bu 

sayede imgelerin bellekte kalıcı olmasına yardımcı olur. 

 Atasözleri de deyimler gibi toplumun değerlerini, deneyimlerini yansıtır. Etkili 

bir anlatımın yanı sıra bellekte kalıcı bir anlatım da sağlar. Dildeki şiirselliğin 

somut örneklerini atasözlerinde bulmak olanaklıdır. 

Sözün özü imgesel dil öğeleri;   

 Çocukları soyut anlatımların yer aldığı yazınsal yapıtlara hazırlar.  

 Çocukların anlama ve anlatma becerilerini geliştirir. 

 Soyut anlamlıların anlaşılmasını kolaylaştırır. 

 Çocukların sözvarlığını zenginleştirir.  

 Çocukların sözcüklerin farklı anlamlarda kullanılabileceğini görmelerini ve 

bunları ayırt edebilmelerini sağlar. 

 Duygu, düşünce ve isteklerin daha rahat ve etkili bir biçimde aktarılmasını 

sağlar.  
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 Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. 

 Çocukların görsel imge oluşturmalarına yardımcı olur. 

 Bilişsel süreçlerin işletilmesine yardımcı olur. 

İmge, imgesel dil kullanımı bu denli önemliyse Türkçe ders kitaplarında yer alan 

şiirlerdeki durum nasıldır? Bu sorunun yanıtı, araştırmanın problem sorusunun da yanıtı 

olmuştur. Çocukların dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunması beklenen şiirlerin 

nitelikleriyle ve ders kitaplarında yer alan şiirlerle ilgili birçok araştırmacı, uzman görüş 

bildirmiştir. Afacan (2012: 33) şiire öğreticilik yükleyen yaklaşımların öne çıktığı, 

niteliksiz manzumelerin nitelikli şiirlerle karıştırılarak verildiği; bunun da şiirin bir tür 

aktarım aracı olarak kullanılmasına yol açtığı, şiir sanatına zarar verdiği, bu alanda 

yozlaşmaya ve bilgi kirliliğine neden olduğu görüşündedir. Sezer (2000), Sivri (2006), 

Kıbrıs (2012) ve Atilla (2013) okul kitaplarının, çocuğun şiirden hoşlanmamasına neden 

olan ve edebiyat/sanat zevki kazanmasını baltalayan, bir ömür boyu onları şiirden 

uzaklaştıran öğretici manzume örnekleriyle, uyak ve ölçüyle uydurulmuş, yığma 

dizelerden oluşmuş söz yığınlarıyla dolu olduğunu belirtir. Çocuk edebiyatına şiirleriyle 

katkıda bulunan Akal (2008) da her uyaklı sözcük yığınının şiir olmayacağını; yetişkin 

şiirinde olduğu gibi çocuk şiirlerinin gücünün de azaltılmış sözünde olduğunu belirtir. Bu 

bağlamda çocuklara sunulan, özellikle ders kitaplarındaki şiirlerin dil ve anlatımıyla ilgili 

nitelik sorunlarının olduğu söylenebilir. 

Alanda çocuklara seslenen şiirler üzerine 12 lisansüstü tez yazılmıştır. Bunların 

yalnızca birinde (Kıbrıs, 2004) imgesel dil üzerine çalışılmıştır. Kıbrıs tezinde, Fazıl 

Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerinden yararlanılarak eğitim durumları hazırlamış, deney 

grubuna uygulamış ve uygulamaların imgesel dil becerisine etkisini araştırmıştır. Bunun 

dışında çocuklara seslenen şiirlerin dil ve anlatım boyutunu ele alan başka bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bir yüksek lisans tezinde (Yıldırım, 2012) ortaokul Türkçe ders 

kitaplarında yer alan farklı türdeki metinler eğretilemeli söyleyiş yönünden incelenmiştir. 

Bu yüksek lisans tezinde şiirlerle birlikte diğer metin türleri de ele alınmış, yalnızca şiire 

odaklanılmamış ve metinler yalnızca eğretilemeli söyleyiş yönünden değerlendirilmiştir. 

Dolayısıyla Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin imgesel dil kullanımıyla ilgili başka bir 

çalışma -ulaşılabilen kaynaklar içinde- bulunamamıştır. Yapılan tezler genel olarak diğer 

türlerdeki (roman, masal, öykü, tiyatro metinleri…) metinlerin sözvarlığının, deyim ve 

atasözlerinin, eğretilemelerin, alegorilerin, ikilemelerin, özel adların incelenmesi 

üzerinedir. Çeşitli yazınsal türlerle ilgili yapılan araştırmalar ve yazar odaklı çalışmalar, 

üzerinde çalışılan türün nasıl olması gerektiğine ve nitelik sorunsalına ilişkin dönütler 
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sunabilir. Şiirlerle ilgili yapılan çalışmaların az sayıda olmasının, alanyazında çocuklara 

seslenen şiirlerin niteliğine ilişkin boşluk oluşturduğu düşünülmektedir. Çocukların dil 

gelişiminde şiirin ve imgenin önemi göz önüne alındığında çocuk edebiyatı ve Türkçe 

eğitimi alanında, ulaşılabilen kaynaklar içerisinde, konuyla ilgili yeterli çalışma 

bulunmadığı söylenebilir.  

İletişimde, toplumsallaşmada, demokratik bir toplumda anadilinin, anadili 

öğretiminin ne denli önemli olduğu açıktır. Anlama ve anlatma becerilerinin 

geliştirilmesinde Türkçe dersi ve buna kaynaklık eden Türkçe ders kitapları önemli bir 

yere sahiptir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki 

imgesel dili yapılandıran öğeler belirlenmiş ve şiirler bu öğeler açısından incelenmiştir. 

Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin imgesel dil kullanım özellikleri nelerdir? sorusu, 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2. Amaç 

Araştırmanın amacı, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin imgesel dil 

kullanımı açısından incelenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

Alt Amaçlar 

1. Şiirlerde imgesel dili yapılandıran öğelerden; 

a) Değişmece (mecaz) yer almakta mıdır?  

b) Benzetme yer almakta mıdır? 

c) Aktarma (ad aktarması, deyim aktarması: açık eğretileme, kapalı 

eğretileme, kişileştirme ve konuşturma, somutlaştırma, alışılmamış 

bağdaştırma) yer almakta mıdır? 

d) Sapma yer almakta mıdır? 

e) Söz değerleri (atasözü, deyim) yer almakta mıdır?  

2. Şiirler, bütün olarak imgesel dili yapılandıran hangi öğeleri içermektedir? 

3. Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler imgesel dil kullanımı açısından 

yazınsal nitelikli midir?   

4. Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler imgesel dil kullanımı açısından 

çocuğa göre midir? 
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1.3. Önem 

T.S. Eliot, Kedileri Adlandırmak adlı şiirinde, kedileri adlandırmanın zor 

olduğunu, her birinin kendine özgü bir adının bulunduğunu nasıl belirtiyorsa çocuklara 

seslenen şiirlerin niteliklerini ve kendine özgülüklerini belirlemenin de zor olduğu 

söylenebilir. Ancak; bu araştırma, dil gelişimi -özellikle imgesel dil becerisinin gelişimi- 

için çocuklara seslenen, Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin, dil ve anlatım boyutuyla 

(özellikle imgesel dili) niteliği ve nasıl olması gerektiği konusunda ilgililere 

(öğretmenlere, öğretmen adaylarına, ders kitabı yazarlarına, akademisyenlere, ailelere, 

editörlere…) dönütler sunabilir. İmgesel dilin çocuk şiirine kattığı anlamın örneklerle 

açıklanması; şiirde imgenin, çocuğun dilsel, bilişsel gelişimindeki yerinin, öneminin 

belirtilmesi; imgesel dili açısından var olanla olması gerekenin tartışılması, örneklerle 

somutlaştırılması konuya ilişkin farkındalık yaratabilir.  

İmgesel dili yapılandıran öğelere çocuklar için yazılan şiirlerde ne ölçüde yer 

verilmesi gerektiği önemlidir. İnce (2011) karşılaştırmaların, aktarmaların 

(eğretilemelerin) ve diğer söz sanatlarının şiir için yeterli olmadığını ya da şiirin kimsenin 

bilmediği, konuşmadığı, yazmadığı çok öznel, simgesel bir dile dönüşmemesi gerektiğini 

belirtir. İmgenin yer almadığı ya da birçok imgeyle bezeli bir şiirin; okuru zorlamaktan; 

anlamı sıkıcılıktan, kuruluktan ya da imgeye boğmaktan öteye geçemeyeceği 

söylenebilir. Fırat’a (2012) göre çocuk şiirlerinde söz sanatları ölçülü bir biçimde 

kullanılmalı ve aşırı sanatlı anlatımlardan kaçınılmalıdır. Bu bağlamda çalışma, imgesel 

dil öğelerinin çocuğa göre (yöntem bölümünde belirtilen yaş gruplarına göre) kullanımını 

belirlemede dönütler sunabilir. 

Çalışmanın çocuk edebiyatında ve Türkçe eğitimi alanında, şiirin dil ve anlatım 

yönünden nitelik sorunsalına ilişkin çalışmalara, son yıllarda gelişen duyarlığa da katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çocuklara seslenen şiirlerin irdelenmesinin, şiirin çocuk 

edebiyatındaki ve farklı yazınsal türler arasındaki yerinin belirginleştirilmesi açısından 

önemli olduğu söylenebilir. Yapılan tür odaklı bu çalışma, imgesel dil kullanımına ilişkin 

kuramsal çerçeve oluşturma ve imgesel dil öğelerinin çocuğa göre kullanıldığı şiirlerin 

seçilebilmesi konusunda ilgililere yardımcı olabilir. 

Çocuklara seslenen şiirlerle ilgili yapılan 12 lisansüstü tezin yalnızca birinde, 

imgesel dil becerisi üzerine çalışılmıştır. Bu tez dışında, şiirlerin dil ve anlatım boyutunu 

(özellikle imgesel dili) ele alan başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte 

Türkçe ders kitaplarıyla ilgili tezler de taranmıştır. Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında 
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yer alan Türkçe ders kitaplarıyla ilgili 460 tezden de 9’u şiire ilişkindir; ancak bu 9 tezin 

hiçbiri dil ve anlatım üzerine değildir. Ulaşılabilen kaynaklar içinde, çocuklara seslenen 

şiirlerde imgesel dil kullanımının konu edildiği geniş kapsamlı başka bir çalışmayla 

karşılaşılmaması, ders kitaplarıyla ilgili tezlerde de benzer bir durumla karşılaşılması; 

çalışmalarda şiirlerin başka öğelerinin ya da diğer yazınsal türlerin ele alınması bu 

araştırmanın gerekliliği düşüncesini oluşturmuştur. 

1.4. Sınırlılıklar 

Bu araştırma, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin imgesel dili 

yapılandıran öğeler (benzetmeler, aktarmalar [ad aktarması, deyim aktarması: 

kişileştirme ve konuşturma, somutlaştırma, açık eğretileme, kapalı eğretileme, 

alışılmamış bağdaştırma] değişmeceler, sapmalar, söz değerleri: atasözü, deyim) 

açısından incelenmesiyle sınırlıdır.  Araştırmada 6-14 yaşları çocuk olarak kabul edilmiş 

ve çocuk olarak tanımlanmıştır. 

1.5. Tanımlar 

Çocuk Şiiri: “Çocuklar için hem okulöncesi dönemde hem de okul türü öğrenme 

ve öğretme süreçlerinde onların öğrenme gereksinmelerini sezinletici iletilerle 

yanıtlayan, sürekli devinim içinde olan düş, düşünce ve kavram dünyalarını 

zenginleştiren bir iletişim aracıdır” (Sever, 2013a: 148). Çalışmada, 6-14 yaş grubunun 

dil ve anlam evrenine seslenen şiirler, çocuk şiiri olarak tanımlanabilir.   

Çocuğa Görelik: Çocuğun ilgilerinin, gereksinmelerinin, dil gelişiminin göz 

önünde tutulması ve bunların metinlerle örtüştürülmesidir (Sever, 2013a).  

İmge: “Şiirin yapı taşı olan imge duyularımızla algıladığımız varlıkların, 

durumların zihnimizdeki görüntüleridir, bunların şiire yansımış biçimleridir. Hemen her 

imge duyuşsal, düşünsel bir resimdir” (Çotuksöken, 2010: 109). Betimleme değil, öznel 

bir yorumlamadır (Aksan, 2013). 

İmgesel: “Bir sözcüğün genel kullanımı dışında kalan, ancak imge gücüyle 

kavranabilen anlamıdır” (TÜBA, 2011: 604). 

İmgesel Dil Becerisi: Bireyin duygu, düşünce, olay ve olguları anlatırken imge 

özelliği taşıyan göstergeleri anlayabilmedeki ve kullanabilmedeki beceri ya da 

başarısıdır. Yazılı ve sözlü anlatımda sözcükleri temel anlamlarının dışında 

kullanabilmedir (Kıbrıs, 2004). 
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İmgesel Anlatım: Araştırmada, imgesel dil öğeleriyle yapılandırılmış anlatım 

biçimi olarak tanımlanabilir.  

Söz Değerleri: Sözvarlığını oluşturan deyim ve atasözü araştırmada söz değerleri 

olarak tanımlanabilir. 

1.6. Kısaltmalar 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

TÜBA : Türkiye Bilimler Akademisi 
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BÖLÜM II 

 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesine yer verilmiştir. Bu başlık altında, 

Çocuk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatında Dil ve Anlatım, Çocuk Edebiyatında Şiir, İmge ve 

Dil Gelişimi alt başlıkları bulunmaktadır. Bu başlıklarla araştırmanın kuramsal 

bölümüyle ve bulgularıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 

2.1. Çocuk Edebiyatı 

Güzel sanatların bir dalı olarak kabul edilen edebiyatın birçok tanımı yapılmıştır. 

Moran (2003) her bir tanımda edebiyatın bazı özelliklerinin ele alındığını; kimi kuramlara 

göre duygu ve düşüncelerin dile getirildiğini kimi kuramlara göre de toplumsal 

gerçekliğin bir yansısı olduğunu belirtir. Tanımlarda, genel anlamda ortak olan 

Göktürk’ün (2002) de belirttiği gibi edebiyatın toplum yaşamında göze çarpan iletişim 

yollarından biri olduğudur. Çocuk edebiyatının da çocuğun içinde yaşadığı toplumsal 

çevreyle iletişim yollarından biri olduğu söylenebilir. Sever (2012: 17) çocuk edebiyatını 

“erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam 

evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce 

dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni 

düzeylerini yükselten ürünlerin genel adı” olarak tanımlar. Aslan (2008) çocuk 

edebiyatının, edebiyatın bir parçası olduğunu ve nitelikli çocuk kitaplarının çocuğun 

gelişiminde, insanı ve yaşamı tanımasında, günümüz gerçekleriyle iletişime girmesinde 

önemli olduğunu belirtir. Çocuk kitapları yazarlarından Aysel Gürmen’e (2007: 191) göre 

çocuk edebiyatı, “Bir kültür aktarım aracıdır. Her çocuk edebiyatı sanatçısının bunun 

bilincinde olması gerekir. Kültürün taşıyıcısı olan dil ve söz söyleme sanatı olan 

edebiyatla çocuk çok küçük yaşlarda tanışır. Ninnisi, tekerlemesi, şarkısı, türküsü, 

öyküsü, masalı, şiiri, oyunu romanıyla çocuk edebiyatı, bir toplumun varlığını sürdürecek 
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yeni kuşaklara şekil verir, bireysel ve toplumsal belleklerinin büyük bir bölümünü 

oluşturur”.  

Dilidüzgün’ün (2004: 18) çocuk edebiyatı yapıtlarıyla ilgili belirlemeleri şöyledir: 

“Yazınsal değeri olan, çocuk gerçekliğini duyarlı olarak ele alan, çocuklara okuma 

sevgisi ve alışkanlığı verebilecek ve onlara nitelikli okur kimliği kazandırabilecek 

sanatsal değeri olan kitaplardır”.  

Bu tanımlar ve belirlemeler ışığında çocuk edebiyatı yapıtlarının, kendine 

özgülükleri olan; yetişkin edebiyatıyla yazınsallık paydasında buluşan; çocuğu, onun dil 

ve anlam evrenini odağa alan ve sanatsal kaygıyla kaleme alınan yazınsal ürünler olduğu 

söylenebilir. Her ne kadar “çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve 

düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar” (Oğuzkan, 2010: 3) denilse 

de kuşkusuz bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bunların başında çocuğa görelik ilkesi 

gelir (Aslan, 2007a). Çocuğa görelik, onun ilgilerini, gereksinmelerini, dil evrenini göz 

önünde tutmayı, bunları metinlerle örtüştürmeyi gerektirir (Sever, 2013a). Şirin’e (1998) 

göre çocuğa göreliğin ölçüsünü dil ve anlatım belirler. Bu konuda Dilidüzgün (2004: 41) 

şunları belirtmektedir: “Çocuk kitaplarını yetişkin kitaplarından ayıran temel özellik, 

yazın olma özelliklerine ek olarak, çocuğun özel koşullarının dikkate alınması 

gerekliliğidir”. Çocuğun özel koşullarından biri de onun dil gelişim düzeyidir. Okulöncesi 

(2-3 yaştan başlayarak) dönemde anadilinin kurallarını sezinlemeyle başlayan çocuk, 6-8 

yaşından itibaren bu kuralları davranışa dönüştürmeye başlar. Bundan dolayı çocuklarla 

buluşturulan metinlerin anadilinin anlatım olanaklarını ve kurallarını dikkate alması ve 

çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurması beklenir. Her yaş grubundaki 

çocuğun (0-2 yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş, 6-8 yaş, 8-10 yaş, 10-12 yaş ve üzeri) gelişim düzeyi 

ve sahip olduğu beceriler farklıdır. Çocuk kitaplarının dil ve anlatımının çocuğa göre 

olması gerekir. Dil becerisinin gelişimi için metinlerin çocuğa göre olmasının önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

2.1.1. Çocuk Edebiyatında Dil ve Anlatım  

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan kitapların kendine özgü duyarlıkları, işlevleri 

ve öğeleri vardır. Dil ve anlatım bu öğelerin arasındadır. Yapıtların, çocukların dil 

becerilerini geliştirebilmesi için dil ve anlatım bağlamında bazı ilkelere bağlı kalması ve 

bu yapıtlarda Türkçenin ustalıkla kullanılabilmesi önemlidir. Sanatçıların çocuklara dil 

bilinci, sevgisi duyumsatabilmede Türkçeden yararlanması; dilin sunduğu olanaklar 
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içinde, sözcüklerin anlam çerçevesinde kendine özgü bir dil yaratması beklenir. 

Böylelikle kitaplar, çocukların sözvarlığının zenginleşmesine ve dilin anlatım 

olanaklarını kavramalarına yardımcı olur. Bu noktada sorumluluk kitabın yazarındadır. 

Yapıtlarını oluştururken dil ve anlatım bağlamında bazı ilkeleri göz önünde bulundurması 

gerekir. Bu ilkeleri Sever (2011: 65; 2013: 93) şöyle sıralamıştır: 

 

- Çocuk kitaplarında anlatım; duru, içten, kısa ve yalın cümlelerle 

yapılandırılmalıdır. 

- Sanatçıların yeniden kurguladıkları yaşam durumları, çocukların duyu algılarını 

devindirmelidir.  

- Türkçenin sözvarlığı, anlatım gücü ve inceliği, gelişim evrelerine uygun olarak 

çocuklara sezdirilmelidir. 

- Kitaplardaki anlatım Türkçe sözcüklerle kurulmalı; anlatımda eskimiş, yıpranmış 

ve yabancı sözcükler yeğlenmemelidir. 

- Çocukların kavramsal gelişimini gözeten bir anlayışla, anlatım; yazar-okur 

iletişiminde ortak anlamlar yaratabilecek bir paydaya oturtulmalıdır.  

- Kitaplar, çocukların anadilinin kurallarını kavrama ve doğru uygulamalarında 

öykündükleri birer araçtır. Bu nedenle, anlatımda dil mantığı ve dil estetiği 

açısından bozuk cümleler bulunmamalıdır. Özellikle, yazım kurallarına uyulması 

ve noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması açısından özenli 

davranılmalıdır. 

- Kitaplarda beş duyuya seslenen; başka bir deyişle çocuğun görme, işitme, 

dokunma, tat alma ve koku algılarını harekete geçirebilecek bir anlatım 

yeğlenmelidir.  

- Çocuğun benzetmelerle düşünme özelliği göz önünde bulundurularak anlatımda 

yeri geldikçe benzetmelerden yararlanılmalıdır.  

- Kitaplarda sıfatların, deyimlerin ikilemelerin, pekiştirmelerin dile kattığı güzellik 

(abartıya kaçmadan kullanımlarla) çocuklara yansıtılmalıdır. 

- Anlatımda argo söyleyişlere, çocukların kullanımda güçlük çektiği bağlaçlara yer 

verilmemelidir. 

 

Özetlemeli bir yaklaşımla çeşitli türde (masal, öykü, roman, şiir…) yazılan çocuk 

edebiyatı metinlerinin dil ve anlatım bağlamında sahip olduğu ilkelerin, çocukların 

sözvarlığını zenginleştirecek, dil bilincini geliştirecek nitelikte olması gerekir. 
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Dolayısıyla anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi için çocuk edebiyatı metinlerinin 

anadilinin anlatım olanaklarını ve kurallarını dikkate alarak hazırlanması beklenir. Dil ve 

anlatım konusunda şiirin, yazınsal metin türleri içerisinde çocuğa yakınlığı nedeniyle ayrı 

bir yeri olduğu söylenebilir. Aslan (2007b) şiirin, çocuklara yazınsal metinleri 

sevdirmede ilk deneyim olarak önemli bir yere sahip olduğunu belirtir. Nas (2004: 302, 

326) şiir ile çocuğun yakınlığına ilişkin şu yargılara yer verir: “Çocuğun sevinçlerini, 

hüzünlerini, acılarını, korkularını kısaca duygularını, iç dünyalarını yansıtmak; 

duygularını eğitmek için en uygun yazınsal türdür şiir; dilin en güzel işlendiği tür... 

Çocuğun duygu, düşünce gelişiminin en önemli araçlarından biridir… Acıları, sevinçleri, 

hüzünleri, korkuları, ümitleri kısacası insani tüm duyguları diğer türlere oranla şiirler en 

etkileyici şekilde anlatır, bu duygular en doğru ifadesini şiirle bulur”. Çocuklar, 

gelişimlerinin her döneminde şiire karşı olumlu tepki gösterirler; şiir dinlemekten, 

okumaktan ve ezberlemekten hoşlanırlar (Demirel, 2010; Oğuzkan, 2010). Şirin (2000) 

şiirlerin kaynağının çocuğun dünyasının, ruhunun ve yüreğinin duyarlığı olduğunu; 

çocuğun şiiri anlayabilmesi, bağ kurabilmesinin gelişme süreciyle, dil gelişimiyle doğru 

orantıda bulunduğunu belirtir. Perfect (1999) de şiirin çocukların dilin sesine ve gücüne 

olan sevgisini beslediğini vurgular.  

Çocuğa yakınlığıyla bilinen şiirin çocuk edebiyatındaki yerinin açıklanmasıyla 

çocuk gelişimindeki önemi de ortaya çıkmış olacaktır. Bu nedenle aşağıda, çocuk 

edebiyatında şiirin yeri ve önemi açıklanmaya çalışılmıştır.   

2.1.3. Çocuk Edebiyatında Şiir 

Çocuk edebiyatında masal, öykü, roman, anı, şiir türünde yazılmış ve bu türlerde 

pek çok yapıt vardır. Şiir, bu yazınsal metin türlerinden biridir ve çocuk edebiyatında 

önemli bir yer tutar. Peki, çocuk edebiyatında öneme sahip olan ve pek çok kez kaleme 

alınan şiir nedir? Bu soruya pek çok uzman yanıt aramıştır. “Cahit Sıtkı Tarancı, şiir 

sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır, diyor. Tanınmış şairlerimizden Melih 

Cevdet Anday ise şiiri tanımlamaya çalışmanın boşuna bir çaba olduğunu düşünür. Çünkü 

tanım akıl işidir. Şiir ise akıl dışıdır” (Kavcar, 1999: 4). Şiirin sınırlarını çizmek, onu 

çerçeve içine sığdırmaya çalışmak güçtür. Bilinen bir gerçek vardır ki o da şiirin “dil 

içinde özel bir dil” (Özdemir, 2007: 54) olduğudur. Elbette her yazınsal türe özgü bir dil 

kullanımı vardır; ancak Çotuksöken (2010: 111)  “yazınsal metinler arasında şiirin çok 

özel bir yeri olduğunu ve şairlerin kullandığı özel dil ve söylem nedeniyle şiirin öbür 
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yazınsal türlerden ayrıldığını” belirtir. Şiir, şairin dil kullanımının dile yansımasıdır. “Dili 

kullanmak demek, bir çeşit zorlamayla yeni buluşlar, yeni aktarımlar, alışılmamış 

bağdaştırmalar, yeni türetmeler ve yeni anlamlar getirmektir” (Özünlü, 2001: 26). Günay 

(2013), şiire dilbilim açısından yaklaşarak şiirin göndergelerle örülü olduğunu, 

göndergenin de bir dilsel göstergenin kendi üzerinde ya da gerçek dünyada gönderimde 

bulunduğu gerçek dünyadaki karşılığı olduğunu belirtir. Şair, roman yazarı ve eleştirmen 

olan Scannell (1987) şiire farklı bir açıdan yaklaşarak şiirin öncelikli olarak olayları 

anlatmakla ilgilenmediğini, deneyimlerin raporu değil de deneyimlerin yeniden yaratımı 

olduğunu belirtir.  

 Birçok alan uzmanı, şiirin imgeselliğini öne çıkararak şiirle ilgili açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Cebeci (2013: 29) şiirin “Beynin imgelem kesiminin bir ürünü” 

olduğunu belirtir. Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy’a (2004: 71) göre şiir “günlük dilin 

sözcüklerine özel anlamlar yüklenmesi”dir. Şiirde günlük konuşma dilinden alınan 

sözcükler, birincil anlamlarının yanı sıra yan ve değişmeceli (mecaz) anlamlarıyla 

kullanılır. Oğuzkan (2010) şiirin düz yazıya göre daha çok güzelduyusal (estetik) değerler 

taşıyan ve daha yoğun bir dikkat gerektiren yazı türü olduğunu vurgular. Dolayısıyla alt 

alta yazılan her metin şiir değildir. Çoğu manzume olarak ele alınabilir. Cebeci (2013) 

her ölçülü ve ses uyumlu ifadenin şiir olmadığının unutulmaması gerektiğini; yalnızca 

ölçü ve uyağa uyulduğunda basit manzumeyle karşı karşıya kalmanın söz konusu 

olduğunu belirtir. 

Manzume, şiir yerine kullanılsa da ona şiir demek doğru değildir. “Şiirle 

manzume ya da manzum eser ayrımının da gözden uzak tutulması gerekir. Şiirin daha 

çok öze ilişkin olduğunu hatırlatmakta yarar vardır” (Oğuzkan, 2010: 254). Manzume, 

manzum şiir anlamına gelir ve manzumede öğreticilik, doğrudan bilgi söz konusudur. 

Ölçü ve uyağa bağlıdır, sözcükler büyük ölçüde temel anlamlarında kullanılır, imgesel 

dil öğelerine pek yer verilmez. Özdemir (2007: 66-67) manzumeyle ilgili şunları belirtir: 

“Ölçülü ve uyaklı her söze şiir denmiştir. Şiirsellik salt ölçü ve uyağa yaslandırılmaz. 

Bunun dışında tümüyle dilin kullanımına, şiirsel söyleme özgü bir olgudur. Ölçülü ve 

uyaklı sözleri manzume terimiyle adlandırabiliriz. Ölçülü ve uyaklı her söz bir 

manzumedir; ancak şiir değildir. Bunların yanı sıra dilin kullanımından gelen imge, ses 

değeri, sözcüklerin duygu ve çağrışım yükü başka öğelerin de varlığını gerektirir”. Bu 

nedenle manzumenin yazınsallık yönü de sorgulanabilir. Şiir değeri taşımadığı özellikle 

dilsel yapısı dolayısıyla açıktır. Şiirde değişmeceler, imgeler, çağrışımlar, göndermeler 

gibi öğeler yer alırken manzumelerde olay aktarımı, tek anlamlılık, konuşma dili ağır 
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basar. Bu nedenle manzumelerin sanat yönünün ve şiirselliğinin zayıf olduğu söylenebilir 

(Çıkla, 2009). Yıldız’a (1998) göre dilin hem anlam hem âhenk unsuru olarak duyarlıkla 

kullanılmadığı bir manzume, hangi temayı işlerse işlesin; ölçü, uyak veya şekil yönünden 

ne kadar sistematik görünürse görünsün yazınsal değildir. 

 Özetlemeli bir yaklaşımla imgenin kullanılmadığı, alt alta yazılan sözleri, sözcük 

yığınlarını şiir diye adlandırmak doğru değildir. “Wittgenstein, bir sözcüğün anlamı onun 

kullanımıdır. Gösterenle gösterilen arasındaki açıklık şiir dili ve düz dil arasındaki ayrıma 

yönelttiğini belirtir” (Cebeci, 2013: 113).  Bu nedenle imgesel dil öğelerinin şiiri şiir 

yapan öğeler olduğu söylenebilir. Dizeler biçiminde yazılması, uyağa, ölçüye yer 

verilmesi o metni şiire yaklaştırabilir; ancak o metin için şiirdir demek özellikle de bunları 

çocuklara sunmanın doğru olmadığı düşünülmektedir. Sloan (2001) makalesinde şu 

soruyu yanıt aramıştır; her şiir yığını çocuklar için yazılmış şiir midir? Ona göre 

çocukların gereksinmesi olan, hak ettikleri gerçek sanata ihtiyaçları vardır ve çocuklar 

bunu hak ederler. Anahtar sözcükler onların gereksinmelerine ve hak ettiklerine 

uygunluktur. Öğreticilikle ve doğrudan iletilerle dolu, uyak ve ölçülerle uydurulmuş, 

aktarma işlevi taşıyan, belli kalıplar biçiminde sunulan söz ve sözcük yığınlarının çocuk 

şiirleri adı altında verildiği görülmektedir (Sezer, 2000; Sivri, 2006; Akal, 2008; Afacan, 

2012; Kıbrıs, 2012; Atilla, 2013). Çocuklara seslenen şiirlerde uyak önemlidir diye 

yapma bir tutum içinde özensiz uyaklar ortaya çıkarmak; yalnızca ölçülü olsun isteğiyle 

yazılan şiirlerin ne kadar kuru, monoton ve basmakalıp sözcüklerle dolu olduğunu sayısız 

örneklerle göstermek olanaklıdır (Oğuzkan, 2010). 

Şiirlerin, çocukların Türkçenin bilinçli ve duyarlı kullanıcıları olmaları açısından 

önemli bir işlevi vardır. Şiir dilinin güzelliğini duyumsayan çocuk, dil sevgisi edinmiş bir 

dil kullanıcısı olabilir (Sever, 2013b). Çocukların, Türkçenin zenginliğini tanımalarında; 

duygu, düşünce ve düşlerini etkili bir biçimde aktarabilmelerinde; düş kurabilmelerinde; 

güzelduyusal beğenilerinin gelişebilmesinde şiirin önemli olduğu söylenebilir. 

Özdemir’e (2007) göre şiir, yaşamdaki güzelliklerin ayrımına vardırır; dış dünyayı 

duyular yoluyla tanıtır. Küçük yaşlarda şiirle buluşan çocuklar, ileriki dönemlerde sanat 

yapıtlarına bilinçli bir biçimde yönelebilir. Kaya (2013: 65) da “özellikle okuma-yazma 

alanında şiirin doğal bir öğrenme yaklaşımı ve aracı” olduğunu belirtir ve ona göre şiir, 

dilin gücünü gösteren türdür, dil gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Çocukların dilsel gelişimleri için bu denli önemli olan şiirin yazınsal bir değer 

taşıması ve bu doğrultuda bazı niteliklere sahip olması beklenir. Bu niteliklerden başlıcası 

şiirin dil ve anlatımının seslendiği yaş grubundaki çocukların dilsel gelişim özelliklerine 
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uygunluğudur. Elbette her şiir çocuklara seslenemez bu noktada kullanılan malzeme 

önemlidir.   

Çocuklara yönelik yazılan şiirlerin yetişkinlere yönelik olanlardan yazınsallık 

açısından pek bir farkı yoktur. Aradaki farkın kullanılan dilde olduğu söylenebilir. 

“Çocuk şiirleri, şiire ait bütün özellikleri taşımakla birlikte; dil duyarlığı, söyleyiş, imge 

vb. açısından yetişkin şiirinden ayrılmaktadır” (Fırat, 2012: 406).  

İmge, betimleme değil; öznel bir yorumlamadır (Aksan, 2013) ve hem yetişkinlere 

hem de çocuklara yönelik yazılan şiirlerin yapı taşı olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 

imge, aşağıda ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.2. İmge  

İmge, yazınsal metin türlerinin tümünde yer alabilir ancak onu en belirgin yansıtan 

şiirdir. Türk Dil Kurumunun (2011) ve Dil Derneğinin (2005) sözlüğünde “Zihinde 

tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş” olarak tanımlanmaktadır. Her imge 

duyuşsal, düşünsel bir resimdir (Çotuksöken, 2010). İmgenin, sanatçının duyularıyla 

deneyimlediklerinin üst düzey bir belleksel etkinlikle dile yansıması olduğu söylenebilir. 

İmge, şairin düşünce ve duygu dünyasından doğan; şiirin içeriğini oluşturan,  tasarımların 

dile getiriliş biçimidir. İmgesel dili yaratan yapılanmalardır (Adalı, 2004). İmgelerin 

oluşturulması şiirin özünü teşkil eder; oluşturulan imgeler bir tür heyecan ya da olağandışı 

duygulanım durumu oluşturarak şairin betimlediği şeyin görüldüğü duygusunu uyandırır 

(Cebeci, 2013).  

İmgelerle yapılandırılan dil imgesel dil olarak kabul edilebilir. İmgesel dilin 

oluşturulmasında bazı öğelere gereksinme duyulmaktadır. Bu öğeler şöyle 

sınıflandırılabilir: benzetmeler, aktarmalar (ad aktarması, deyim aktarması: kişileştirme, 

konuşturma, somutlaştırma, açık eğretileme, kapalı eğretileme, alışılmamış bağdaştırma) 

değişmeceler (mecazlar), sapmalar, söz değerleri (deyimler, atasözleri).   

İmgesel dil denildiğinde belleğe metafor, alegori, metonomi, simge (sembol) ya 

da simgesel dil gelebilir. Oysa imge ve imgesel dil öğeleri bu kavramlardan farklıdır hatta 

bazılarından daha geniş anlama sahiptir. Aşağıda, alanyazındaki kavram kargaşasını 

ortadan kaldırmak ve metafor, alegori, metonomi, simge (sembol) ya da simgesel dil 

kavramlarının imgesel dil öğelerinden farklı olduğunu belirtmek amacıyla kavramların 

açıklanması yoluna gidilmiştir. Bu açıklamalardan sonra imgesel dili oluşturan öğelerin 
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neler olduğu tanımlarıyla ve örnekleriyle belirtilmiştir. Böylelikle imgesel dil öğelerinin 

neler olduğunun daha iyi anlaşılabileceği düşünülmektedir. 

Metafor: “Düz değişmeceye karşıt olarak, dizisel bağlantılar düzleminde, ortak 

anlam birimcikler kapsadıklarından aralarında eşdeğerlik ilişkisi kurulan anlamlı 

öğelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasını sağlayan sözcükleri (örn. gibi) 

kaldırarak kullanma sonucu oluşur. Örneğin, “yaşamın ilkbaharı” sözünde gençlik çağını 

belirten ‘ilkbahar’ eğretileme ürünüdür” (Vardar,1998: 90). Vardar metaforu, eğretileme 

olarak değerlendirmiştir. Aksan da (1974, 2011) Vardar’ın görüşlerine koşut olarak 

metaforun deyim aktarması olduğunu belirtir. Metafor, divan edebiyatındaki istiaredir 

(eğretileme).  

TÜBA’ya (2011: 395) göre metafor, eğretilemedir ve şu şekilde açıklanır:  

 1) Dizisel bağıntılar düzleminde aralarında eş değerlik ilişkisi kurulan anlamlı 

öğelerden birini öbürü yerine koyarak ve karşılaştırma yapılmasını sağlayan ‘gibi’ ya da 

benzeri sözcükleri kaldırmakla oluşan değişmece türü.  

2) Bir sözün benzetme amacıyla aradaki benzerlik ilişkisinden yararlanarak başka 

bir söz yerine kullanılması; aralarında benzerlik ilişkisi kurulan öğelerden kendisine 

benzetilen ya da benzeyenden biri olmadan yapılan benzetme. 

Bowman (1996) metaforun, genel bir terim olarak farklı iki şey arasındaki 

karşılaştırma olduğunu belirtir. Metaforların iletilerindeki güç kolayca anlaşılamaz. 

Bununla birlikte metaforlar sadece tutumları yansıtması açısından değil bakış açısını 

şekillendirmesi yönünden de insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakırlar. Gerçekliği ve 

deneyimleri yorumlamada kullanılır. 

Lakoff ve Johnson  (2015: 27, 30) metaforu “bir tür şeyi başka bir tür şeye göre 

anlamak ve deneyimlemek”  olarak tanımlar. Metafor, yalnızca bir düş gücü ya da günlük 

dilde kullanılmayan bir olgu değildir. Düşünce sistemiyle de ilgilidir.  

Uzmanların görüşleri metaforun eğretileme olduğu yönünde yoğunlaşmıştır. 

Lakoff ve Johnson’ın düşünceleri diğer uzmanlarınkinden farklıdır. Onlar, metaforu daha 

geniş bir kavram olarak ele almışlar, anlamını genişletmişlerdir. Metaforların dilde iki 

biçimde görüldüğünü belirtmişlerdir. Bunlardan biri dilin doğal, günlük işleyişidir; diğeri 

ise yazınsal üretimlerdir. Yazınsal olarak kullanılan metaforlar genellikle günlük 

olanlardan daha üst bir yapıya, dil ve düş gücüne sahiptir (Lakoff, Johnson, 2015). Günlük 

yaşamda kullanılan metaforlar; yapı, yönelim ve ontolojik olarak sınıflandırılabilirler.  
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Yönelim metaforları: Uzay/mekân yönü ile ilişkilidir. Yukarı-aşağı, içeri-dışarı, 

ön-arka, beri-öte, merkez-çevre… (Lakoff, Johnson, 2015)  

Ontolojik metaforlar: Fiziksel nesnelerle (özellikle bedenlerimizle) 

deneyimlerimizde olağanüstü farklı ontolojik metaforlara, yani olaylara, etkinliklere, 

hislere, düşüncelere entiteler ve tözler olarak bakma tarzlarına temel sağlar. Sözün özü 

olayları, eylemleri, etkinlikleri ve durumları kavramak için kullanılır (Lakoff, Johnson, 

2015). 

Yapı metaforları: Yönelim metaforları ve ontolojik metaforlarla yapılandan çok 

daha fazla şey yapma, onlara atıfta bulunma, onları nicelleştirme olanağının yanı sıra 

açıkça ifade edilmiş bir kavramla diğerini yapıya kavuşturmak için kullanma olanağı da 

verir (Lakoff, Johnson, 2015). 

McGlone (2007) insanlar tarafından söz olarak düşünülen pek çok ifadenin 

metafor teoristleri tarafından metoforik olarak kabul edildiğini ve metaforları kavramak 

için sözcüklerin ötesine geçilmesi gerektiğini belirtir.  

Metonomi: Lakoff ve Johnson’a (2015) göre bir çeşit ad aktarmasıdır ve bir şeyi 

onunla ilgisi olan diğer bir şeye atıfta bulunmak için kullanılır. Cebeci de (2013) 

metonominin bir çeşit ad aktarması olduğunu belirtir. Metonomide yerine geçerlik söz 

konusudur ve bu durum bir öğenin bir başka öğe yerine kullanılmasına olanak verir. 

Cebeci’ye (2013: 12) göre metonominin tanımı: “Bir şeyin adının o şeyle ilgili bir başka 

şeyin yerini almak için aktarılması durumudur. Mekân ya da zaman açısından birbirine 

yakın olan şeyler birbirinin yerine kullanılabilir”. Özünlü (2001: 259) metonomiyi 

“gerçekten söylenmek istenen bir sözcük yerine onu andıran ya da niteleyen bir sözcüğü 

kullanmak” olarak tanımlamaktadır. Tanımlamalarda ortak olan, metonominin bir çeşit 

ad aktarması olduğudur. Bir şeyin kendisiyle ilgili başka bir şey yerine kullanılması ya 

da o şeyle ilişkilendirilmesidir.   

Alegori: “Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını 

sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma” ya da “Bir sanat 

eserindeki öğelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu” olarak açıklanmıştır 

(TDK, 2011; Dil Derneği, 2012). TÜBA (2011: 31) da “Bir düşünce, duygu, olay, 

davranış ya da eylemi onun yerini tutacak simgelerle anlatma” biçiminde tanımlamıştır. 

Alegori, sözlüklerdeki tanımlar dikkate alınarak soyut şeylerin görsel imgelerle 

açıklanması, somutlaştırılması; somut olanların da anlaşılabilirliği için başka somut 

öğelerle anlatılması olarak belirtilebilir. 
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Sembol: Sözlüklerde “Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne 

veya işaret, alem, simge” (TDK, 2011),  “Bir düşünceyi, soyut bir kavramı belirten somut 

nesne ya da işaret” (Dil Derneği, 2012) olarak tanımlanmıştır. TÜBA’nın (2011: 1041) 

sembolle ilgili iki tanımı vardır: 

1) “Göstereniyle gösterileni arasında belli oranda nedenlilik ilişkisi kurulabilen 

çoğu kez görüntüsel nitelik taşıyan ama yine de uzlaşımsal özelliği bulunan gösterge türü.  

2) İnsanların ortak duygu, düşünce, istek ve eylemlerini kısaca ve somut olarak 

anlatmak için kullanılan nesne ya da varlık. Bir düşünceyi, soyut bir kavramı belirten 

somut nesne ya da im”. 

Sembol, genel anlamda bir gösterge, bir im (işaret) olarak belirtilmiştir. Sembolik 

dil de sembollerin kullanılmasıyla oluşan bir anlatım biçimidir, denilebilir. Bu dil 

sayesinde şair, anlatmak istediklerini okurlarına doğrudan aktarmaz. 

Buraya kadar imgesel dil yerine kullanılan ve kavram kargaşasına neden olan 

kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, aşağıda çalışmanın özünü 

oluşturan, imgesel dili yapılandıran öğeler tanımlarıyla ve örnekleriyle sunulmuştur. 

2.2.1. İmgesel Dili Yapılandıran Öğeler 

İmgesel dilin oluşturulmasında yararlanılan öğeler şöyle sınıflandırılabilir:  

 Benzetmeler 

 Aktarmalar  

 Ad aktarması 

 Deyim aktarması 

 Kişileştirme  

 Konuşturma 

 Somutlaştırma 

 Açık eğretileme 

 Kapalı eğretileme 

 Alışılmamış bağdaştırmalar  

 

 Değişmeceler (mecazlar) 

 Sapmalar 

 Söz değerleri (deyimler, atasözleri) 

 



19 

 

Bu öğeler aşağıda açıklanmıştır: 

2.2.1.1. Benzetme 

Benzetme (teşbih) “Betimlenmek istenen şeyin bir başka nesneye yaklaştırılması, 

onunla ilgi kurulması yoluyla daha canlı ve etkileyici bir biçimde anlatılmasına yönelen 

öğelerdir. Anlambilim incelemelerinde benzetmeler, deyim aktarmalarının ilk evresi, ilk 

aşaması olarak kabul edilir” (Aksan, 2011a: 88;  2013: 121). Benzetmeyi söz 

sanatlarından biri olarak kabul eden Dilçin (2005: 405) “Sözü daha etkili bir duruma 

getirmek için aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, benzerlik açısından 

güçsüz durumda olanın nitelikçe daha güçlü olana benzetilmesi” biçiminde tanımlar. 

Bilgin’in (2006: 41) tanımı şöyledir: “Aralarında ortak nitelikler bulunan kavramların 

karşılaştırılmasına benzetme denir. Bu karşılaştırmada, üstün olanın niteliği, zayıf olana 

aktarılır”.  

Tanımlamalar doğrultusunda benzetme, aralarında çeşitli açılardan ilgi bulunan, 

ortak özelliklere sahip olan iki şeyin karşılaştırılması ve iki şeyden güçlü olanın 

özelliklerinin güçsüz olana aktarılarak güçsüz olanın güçlü olana benzetilmesi olarak 

tanımlanabilir. Benzetmenin benzeyen, (kendisine) benzetilen, benzetme yönü, benzetme 

ilgeci olmak üzere dört öğesi vardır. Bu öğelere aşağıda yer verilmiştir (Bilgin, 2006: 41-

42) :  

Benzeyen: “Niteliğini benzetilenden alan, başka deyişle ortak nitelikte zayıf olup 

da üstün olana yaklaştırılmak istenen nesne ya da kavram.” 

Benzetilen: “Nitelikçe üstün olandır.” 

Benzetme yönü: “Benzeyen ile benzetileni yakınlaştıran ya da eleştiren, bu iki ana 

öğe arasında karşılaştırılması yapılan ortak niteliktir.”  

Benzetme ilgeci: “Benzerlik ilişkisini kuran ‘gibi, kadar, denli, sanki, adeta, 

benzemek, dönmek/döndürmek/dönüşmek, çevirmek, andırmak, aynı, tıpkı, misal’ gibi 

ilgeçler ya da ilgeç gibi kullanılan sözcüklerdir.”  

Benzetmeler, farklı öğelerin kullanılmasına göre dörde (ayrıntılı benzetme, 

kısaltılmış benzetme, pekiştirilmiş benzetme, yalın benzetme)  ayrılır (Bilgin, 2006). 

Aşağıda, benzetmelerin türleri örneklerle açıklanmıştır: 

 

a) Ayrıntılı benzetme: Dört öğenin de birlikte yer aldığı benzetmedir (Bilgin, 

2006). 
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“Çorakta bir davar sürüsü gibi akpak 

Düşünür köye karşı yörük mezarlığı.” (Anday, 2005: 54) 

 

 

“Savaş alanı gibi her yer, 

Kepçeler, dozerler, greyderler… 

 

Biri kazıyor, biri bozuyor; ortalık tozdukça tozuyor.” (Öner, 2005: 20) 

 

b) Kısaltılmış benzetme: Benzetme yönü kullanılmayan benzetmedir (Bilgin, 

2006). 

“Bunlar beygir değil, adeta iki iskelet!” (Bilgin, 2006: 43) 

 

“Bir dağ ışıklarla oynardı 

Tan ağırırken 

Devler gibiydi allarda.” (Dağlarca, 2008a: 80)  

 

“-Bağda köpeklerden sakınınız 

Kentte kaplan gibi evlerden.” (Dağlarca, 2008b: 49) 

 

c) Pekiştirilmiş benzetme: Benzetme ilgeci kullanılmayan benzetmedir (Bilgin, 

2006). 

“Gök sapsarı bir balon 

Aydede’den yuvarlak.” (Dağlarca, 2008a: 31) 

“Gece, 

Mısır patlağı dolu 

Koca bir siyah tas” (Mavisel Yener ve Aytül Akal, 2008: 6) 

 

d) Yalın benzetme: Hem benzetme yönü hem benzetme ilgeci kullanılmayan 

benzetmedir (Bilgin, 2006). 

 

“Kentlerde iniştir arka bahçe 

Diktiğin gül çeliğini yoklamaya  

Uçarak inersin tüy yaprak” (Akın, 1998: 9) 

 

“Birbirini arar iki çocuk 

Biri gecedir onların biri gündüz”  (Dağlarca, 2008a: 28) 

 

Aksan’a (2013: 121-122) göre  “Günlük konuşma dilinde olsun, yazılı metinlerde 

olsun, anlatımı daha somut kılmak, dinleyene kavramları daha etkileyici bir biçimde 

aktarmak üzere her dilde benzetmelere başvurulur ve benzetmeler, özgün oldukları 

ölçüde dinleyenin/okuyanın zihninde, istenen tasarım ve imgelerin oluşumunu sağlar; 

anlatımı başarılı kılar”. Tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere benzetme, sözün daha 

canlı, etkili ve somut bir biçimde anlatılmasına yardımcı olur. Okurun belleğinde yeni 
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imge ve tasarımların oluşmasını sağlar. Bunun yanı sıra birçok uzmanın söz sanatlarının 

benzetmeyle başladığı, temelinin benzetme olduğu konusunda uzlaştığı söylenebilir 

(Özünlü, 2001; Aksan, 2013, Cebeci, 2013). 

2.2.1.2. Aktarmalar  

Aktarmalar, deyim ve ad aktarması olmak üzere ikiye ayrılır: 

2.2.1.2.1. Deyim Aktarması 

 Aksan (2013: 128) Yunancada metaphora, Türkçede (eskiden) istiare terimleriyle 

karşılanan deyim aktarmasının, kimi kaynaklarda eğretileme adıyla anıldığını belirtir. 

Deyim aktarmasını Dilçin (2005: 412) şöyle tanımlamıştır: “Bir şeyi kendi adının dışında, 

türlü yönlerden benzediği başka bir şeyin adıyla anmadır. Bu bakımdan hem bir mecaz 

hem de bir benzetme sanatıdır. Bu iki yönlü özelliğine göre bir deyim aktarmasında şu üç 

özelliğin bulunması gerekir. Birinci özellik, sözcüğün temel anlamının dışında herhangi 

bir kavrama ya da nesneye ad olmasıdır. İkinci özellik engelleyici ipucu bulunması yani 

sözcüğün kendi anlamında kullanılmasının olanaksız olmasıdır. Üçüncü özellik de 

benzetme amacının bulunmasıdır”. TÜBA’ya (2011: 395) göre eğretileme “Bir sözün, 

benzetme amacıyla aradaki benzerlik ilişkisinden yararlanarak başka bir söz yerine 

kullanılması; aralarında benzerlik ilişkisi kurulan öğelerden kendisine benzetilen ya da 

benzeyenden biri olmadan yapılan benzetme”dir.  

Deyim aktarması “Türden çeşide, çeşitten türe, çeşitten çeşide bir kaymayla ya da 

bir benzeşim ilişkisi içinde bir adın başka bir şey için kullanılmasıdır. Kimi durumlarda 

eğretilemenin öğelerinden birine verilebilecek belli bir ad yoktur. Öğeler arasında yine 

de benzeşim ilişkisi kurulur” (Aristoteles, 2015: 65, 66; çev: Samih Rifat). Deyim 

aktarması, biçimsel ya da işlevsel bir benzerliğe dayanan aktarmadır ve aşağıdaki gibi alt 

bölümlerde incelenebilir (Bilgin, 2006: 36): 

a- Organ Adlarının, İnsana Özgü Kavramların Doğaya Aktarılması 

İnsana özgü kavramların doğaya aktarılmasına kişileştirme denir. Bu anlam 

olayında, benzeyen-benzetilen ilişkisi olup benzetilen (insan) gösterilmediği için aynı 

zamanda kapalı eğretilemeden söz edilir. Aşağıda insana özgü kavramların doğaya 

aktarılmasına ilişkin örneğe yer verilmiştir: 
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“Övünüyordu patlıcan 

Üstünü parlatırken güneşte” (Dağlarca, 2011b: 21) 

 

b- Doğaya Özgü Kavramların İnsana Aktarılması  

Bu aktarmada, insana özgü bir kavramın herhangi bir yönden benzetildiği başka 

bir nesne ya da kavramın adıyla anılması söz konusudur. Şeytan, melek, yılan, kuzu, 

aslan, eşek, sıpa, domuz, tilki gibi sözcüklerin günlük konuşma dilindeki aktarmalı 

kullanımı, bu aktarma türündendir. Doğaya özgü kavramların insana aktarılmasına ilişkin 

örneğe aşağıda yer verilmiştir: 

 

“Madem otuz altı yediye düşmüş ateşin 

Demek çıkışın yakın hastaneden 

Benim dal gibi zayıfım güzelim 

Ne dilersen dile benden.” (Anday: 2005: 53) 

 

c- Duyularla İlgili Kavramların Birbirine Aktarılması 

“Temel anlamı, duyularımızdan biriyle ilgili bir sözcük, başka bir duyumuzla ilgili 

bir kavrama uygulanmaktadır. Örneğin; sert, yumuşak, keskin… sözcüklerinin temel 

anlamı dokunma duyusuyla ilgilidir. Bu sözcükleri aşağıdaki örneklerdeki gibi diğer 

duyularla ilgili kavramları anlatmakta da kullanabiliyoruz:  

 

Bu içkinin sert bir tadı var (tatma) 

Yumuşak sözlerle ortalığı karıştırdı (işitme) 

Aşağıdan keskin bir koku geliyordu (koklama)” (s. 38) 

 

“Seslendim yavaşça 

Nasıl işitecek? 

Dalgalardan 

Aydınlık bile duyulmuyordu.” (Dağlarca, 2012: 26) 

 

“Göğün mavisini tattıkça 

Denizi özlerdi oyuncak” (Dağlarca, 2008c: 23) 

 

“Baltık kıyısında uyumak üzereyken İsveçli çocuk 

Duyardı 

Gözler kapandığını Stockholm’deki en yaşlı ağacın” (Dağlarca, 2008c: 18) 

 

“Sap çırptım el çırparcasına  

Taştı içimden bir tatlı çığlık” (Dağlarca, 2012: 40) 
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Özünlü (2001: 49-50) benzeyen ve benzetilen arasındaki ilişkiden yola çıkarak 

eğretilemeyi dört gruba ayırır: 

1) Somutlayıcı Eğretileme: Soyut bir kavrama somut değerler verir. Aşağıdaki 

dizelerde somutlayıcı eğretileme örneği görülebilir: 

 

“Ardında mor bir kapı daha 

Uzat elini 

Dokun hayata” (Yener ve Akal, 2008: 28) 

2) Canlılaşmış Eğretileme: İnsan ve hayvan türünden olmayan bir nesneyi insan 

ve hayvan özellikleriyle niteler.  

 

“Gülüyordu hepsi 

Bitkilerin 

Aldırmıyordu lahana kat kat” (Dağlarca, 2011b: 11) 

 

3) İnsanlaşmış Eğretileme: İnsan özellikleri olmayan bir nesneyi insan 

özellikleriyle tanımlar. 

 

“Tarlalarda hoşa giden 

Sarı, turuncu, pembe, mor 

Birçok dilber çiçek olur,  

Bence dilberdir hepsinden 

Güler yüzlü papatyalar” (Fikret, 2006: 36) 

 

4) Girişik Eğretileme: Diğer üç eğretileme birbiriyle kaynaşmış durumdadır. 

 

Aksan’a (2013) göre deyim aktarmalarının türleri aşağıdaki gibidir:  

1) Açık Eğretileme (Açık Deyim Aktarması) 

 Bu tür eğretilemede “Doğadaki nesnelerin adlarının ve bu nesnelerle ilgili 

sıfatların insanlar ve onların nitelikleri için kullanılması söz konusudur” (Aksan, 2013: 

130). Açık eğretilemenin daha iyi açıklanması için aşağıda örneklere yer verilmiştir:  

 

“Ve kimler hangi çocuklar sevinir 

Yaz geceleri gün ağarana dek 

Gökteki donanmadan.” (Dağlarca, 2008a: 22) 

2) Kapalı Eğretileme (Kapalı Deyim Aktarması) 

Kapalı eğretileme, canlı ve etkili anlatımla birlikte şiirlerin çokanlamlı olmasını 

sağlar. “Deyim aktarmalarının bütün dünya dillerinde temel ve en yaygın türü, insanın 

organlarının, vücut bölümlerinin, insanla ilgili nesnelerin adlarının ve insanla ilgili 

niteliklerinin doğada benzedikleri, işlev açısından yakın oldukları nesnelere 

aktarılmasıdır” (Aksan, 2013: 133, 134). Kapalı eğretilemede kendisine benzetilene yer 
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verilmez. Anday, dizelerinde kapalı eğretilemeden yararlanarak etkili ve çokanlamlı bir 

anlatım sağlamıştır.  

 

“Bir mayıs sabahını yaşayacak böcekler 

Çılgın karanfillerle dolacak yeşil saksın” (Anday, 2005: 18) 

 

 

 

3) Kişileştirme 

Kişileştirme, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılması olarak 

tanımlanabilir. “Bu türde insana ilişkin nitelikler, davranışlar ve devinimlerin doğa için, 

doğadaki nesneler için kullanılması, böylelikle bu nesnelerin kişileştirilmesi söz 

konusudur” (Aksan, 2013: 134). Kişileştirme (teşhis) “insan dışındaki canlı ve cansız 

varlıkları, düşünen, duyan ve hareket eden bir insan kişiliğinde göstermektir. Bu sanat 

yapılırken teşbih, istiare gibi öteki mecaz sanatlarından da yararlanılır” (Dilçin, 2005: 

419). Aşağıda kişileştirme örneklere yer verilmiştir: 

 

“Hurma ağaçları 

Kumlar 

Gülerdi ona 

Gözleri kapalı.” (Dağlarca, 2008c: 32) 

 

 “Yoksa hasta mı Güneş? 

Belki yorgun düşmüştür” (Mavisel Yener ve Aytül Akal, 2010: 6) 

 

4) Konuşturma 

Konuşturma (intak) “İnsan kişiliğinde canlandırılan insan dışındaki canlı ve 

cansız varlıkları düşünen, duyan ve hareket eden bir insan kişiliğinde konuşturmaya 

denir” (Dilçin, 2005: 419). Daha iyi açıklanması için aşağıda örneklere yer verilmiştir: 

 

“Bir müzik gibi yükseldi boş sokaklarda, 

Motorun tek düze sesi. 

Yerine geldi neşesi. 

Kulağına eğildim, 

 

Yolculuk var yarına! Dedim, bekledim. 

Homurdandı: 

Sabah ola, hayrola!” (Öner, 2005: 14) 

 

“Ya kuşlar duyarsa bunu 

Ya 

Bile bile konmazsa bana 
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-Bilmiyorum 

Ellerine ne geçecek 

Ne kazanacaklar 

Adımı kuşkonmaz koyanlar” (Dağlarca, 2011b: 23) 

 

“Ispanak yaprağını kaldırdı 

Öteki sırada 

Sordu lahanaya 

-Seninki sayısızdır 

Benimki de az değil” (Dağlarca, 2011b: 27) 

 

“Evvel zaman içinde şiir yazdı bir serçe 

Dolaştı çimenlerde seke seke 

Geldi köstebekle göz göze 

Sordu: Dinler misiniz şiirimi 

Okusam size?” (Yener, 2017: 1)  

 

5) Somutlaştırma 

Somutlaştırmada soyut kavramların; anlatımı güç durumların, olayların somut 

kavramlar aracılığıyla daha canlı ve somut bir biçimde örneklendirilerek aktarılması söz 

konusudur. Somutlaştırmada “Soyut bir kavramı somut bir sözcükle anlatmaya 

somutlaştırma denir. Türkçemiz somutlaştırmaya eğimli bir dildir ve somutlaştırma 

yoluyla anlatıma çarpıcılık, bir renklilik kazandırılmaktadır” (Bilgin, 2006: 35). Belirgin 

ve güçlü örnekleri deyimlerde görülebilir (Aksan, 2013; 2011a). Aşağıda sunulan 

dizelerde somutlaştırmanın örnekleri görülebilir:  

 

“Göstere göstere giyilen hoşgörünün 

Ötekine yüklediği ağırlık” (Akın, 1998: 13) 

 

“Tertemiz göklerinde dal dal erguvan açan 

Rüyalarıma ışık ve özlem serpmektesin.”  (Anday, 2005: 18) 

 

“Uykusu görünürdü onun 

Güpegündüz” (Dağlarca, 2008c: 32) 

“Sanki akıyordu ortalıktan 

Büyük bir mutluluk 

Bin bir yeşile bürünmüş” (Dağlarca, 2011b: 9) 

6) Alışılmamış Bağdaştırma 

 Alışılmamış bağdaştırmalar, günlük, doğal dil yerine şiir diline, yazın diline özgü, 

kişisel kullanımlardır. Örneğin; sarı ilgi, yeşil çalışkanlık gibi sıfat tamlaması niteliği 

olan; ancak yadırgatıcı, dilde kullanılmamış ve mantığa aykırı birleştirmelerde anlamsal 

özellikler ve ayırıcılar arasında uyuşum olmayan dilsel öğelerdir. Şiirde göstergelerin 

dinleyiciye, okura sundukları imgelerin yanı sıra birçok yeni tasarımın okurun belleğine 
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üşüşmesini sağlayan bir dil olayı olarak kabul edilebilir (Aksan, 2013). Aşağıda 

alışılmamış bağdaştırma örneklerine yer verilmiştir: 

 

“Yanıtladı lahana 

Mor sesiyle sözcüklerinin yarısı ak: 

-sevinmeliyiz ıspanak kardeş” (Dağlarca, 2011b: 27) 

 

“Sesi 

 Benziyordu bir soluğa 

Yeşilden bir soluğa” (Dağlarca, 2011b: 30) 

 

Özlü bir belirlemeyle deyim aktarması, bir şeyin kendi adı dışında başka bir ad 

için kullanılmasıdır. Benzetme amacı güdülmektedir. Deyim aktarmaları, söylenmek 

isteneni daha az sözcükle, daha vurgulu bir biçimde anlatmayı sağlar. Sözlü ve yazılı 

anlatımın canlı, etkili ve çokanlamlı olmasında önemlidir. Deyim aktarmalarından 

somutlaştırma, soyut kavramların somutlaştırılmasında, anlatımı güç durumların 

anlatımının kolaylaştırılmasında; alışılmamış bağdaştırmalar da bellekte yeni tasarım ve 

imgelerin oluşmasında etkilidir.  

Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde/metinlerde yer alan deyim aktarmaları, 

öğrencilerin soyut kavramları daha iyi anlamalarını sağlar, onları yazınsal yapıtlara 

hazırlar. Türkçe ders kitaplarında aktarmalar; 

 Öğrencilerin, sözcüklerin farklı anlamlarda kullanılabileceğini görmelerini ve 

bunları ayırt edebilmelerini sağlar. 

 Öğrencilerin görsel imge oluşturmalarına yardımcı olur. 

 Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. 

2.2.1.2.2. Ad Aktarması 

 Bazı kaynaklarda mecaz-ı mürsel ya da düzdeğişmece olarak da adlandırılan ad 

aktarması “Bir kavramın doğrudan doğruya onu gösteren göstergeyle değil de ilgili 

bağlantılı olduğu bir başka göstergeyle dile getirilmesi söz konusudur. Böylece çoğu kez 

daha canlı bir anlatım sağlanmış olur… Aktarma, aralarında benzerlik ilişkisi 

bulunmayan nesneler arasında gerçekleşir” (Aksan, 2013: 145-146, 147). Aktarılan 

öğeler arasında benzerlik ilişkisi yoktur. Bir kavramı başka bir kavramla anlatma söz 

konusudur.  

Ad aktarması, bir bütünün onun bir bölümüyle, parçasıyla anlatılması ya da bir 

parçanın bütünü temsil etmesi yoluyla da kurulur. “Ad aktarmasını, bütün içindeki 
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zorunlu bir ilişki ortaya çıkarmaktadır. Bu ilişki çok çeşitli olabilir: neden-sonuç, parça-

bütün, nesne-köken, sanatçı-yapıt, özel-genel, iç-dış, somut-soyut… (ya da bunların 

tersi)” (Bilgin, 2006: 39). Tanımlamalar, aşağıda verilen örneklerle somutlaştırılmıştır:  

“Duyuyorum çok uzaktan gelenin 

Kanatlarını cama vurduğunu” (Anday, 2005: 16) 
 

“Duvardaki çatık kaşlı resim  

Her yana aynı anda bakar 

Sağında dur veya solunda.” (Anday, 2005: 48) 
 

“Bilir misin ki ben 

Senin bağladığın ipin ucunda 

Sana gülümseyen bir yüzüm” (Neydim, 2012: 56) 

2.2.1.3. Değişmece 

Değişmece (mecaz) “Bir sözcüğün temel anlamı dışında bir başka anlamda 

kullanılmasına denir. Böyle bir sözcüğün yansıttığı anlam da değişmeceli (mecaz) 

anlamdır. Yazınsal yapıtların önemli bir bölümü değişmeceye dayalıdır; ancak halkın 

konuşma dilinde de bu kullanımın yaygın olduğu görülür” (Bilgin, 2006: 33). 

Yazınsallığın önemli bir parçası olarak kabul edilir. Türkçe, değişmeceler açısından 

zengin bir dildir (Dilçin, 2005). Anlatımda canlılık ve etkililik için kullanılır. Aşağıda 

örnek olarak sunulan dizelerde değişmecelerden yararlanılarak etkili ve güçlü bir anlatım 

sağlanmıştır. 

 

“Artık sesler bile kesildi,  

Şarkı mı, dua mı bu biten? 

Ah geceler güne dönmeden 

Son limana ulaştı gemi.  
 

Okşuyor anne çocuğunu 

Ve mangalda külleniyor kor, 

Neden bilmem artık açmıyor 

Ruhta huzur tomurcuğunu. ?” (Anday, 2005: 17) 

“Şimdi belleğimde yalnız adı var, 

Bir de herkesten önce uyanan 

Acı fabrika düdüğü.” (Anday, 2005: 60) 

 

“Boyumuz onca uzasın diyedir 

-Ağırbaşlı olalım diyedir.” (Dağlarca, 2008b: 28) 

 

“Ben bir kardan adam yapacağım 

Bir gözü güneş bir gözü ay  

Gecem gümdüzüm olacak 

Gündüzüm gecem” (Neydim, 2012: 63) 
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“Kocamanlığına göre 

Gözleri çok küçük 

Demek açgözlü değil.” (Dağlarca, 2012: 22) 

 

“Ne mutlu ağaçmış o 

Çocukları böylesine  

Sıcak.” (Dağlarca, 2012: 29) 

 

“İşte buldun rastlantıyla 

Omuzuma atla 

Beraber gidelim okula 

Dersimizi yapalım ağız tadıyla.” (Yener, 2017: 16) 

 

“Bu kitabı okuyanlar kalsın ağız tadıyla  

Serçecik uçmaya başladı bile daldan dala 

Yeni şiirler yazacak çocuklara.” (Yener, 2017: 22) 

 

“doldu yürekler düşlerle, duygularla 

Herkes alkışladı canla başla” (Yener, 2017: 19) 

2.2.1.4. Sapma 

Sapmayla ilgili uzmanların çeşitli tanımlamaları ve sınıflandırmaları söz 

konusudur. Sapmayı Aksan (2013: 165) şu biçimde tanımlamıştır: “Gerek sözcüklerin ses 

ve biçim özelliklerinde, gerek dilin söz dizimi açısından niteliklerinde bilinçli olarak 

değişikliklere gitmeyi, dilde bulunmayan yeni sözcük ve anlatım biçimlerini kullanma 

eğilimlerini içerir. Sanatçı bu eğilimle dile yeni bir güç kazandırmayı, göstergeleri ses ve 

anlam açısından daha etkili kılmayı, okuyan/dinleyenin zihninde yeni değişik tasarımlar 

ve duygu değerleri oluşturmayı amaçlar”. Özünlü’ye (2001: 51) göre de sapma 

“sözcüklerin anlam alanlarının birbirine geçişmesi ve sözcük seçme sınırlarının 

zorlanmasıyla meydana gelir”.  Aristoteles (2015) ise sapmayı “değiştirilmiş ad” olarak 

adlandırmıştır. “Yaygın bir adın bir parçası olduğu gibi bırakılıp öteki parçasının biçimi 

değiştirildiğinde bu ad ‘değiştirilmiş’ bir ad olur”. Sapma, ses, sözcük, biçim ve söz 

dizimlerinde değişiklikler yapma ve dilde bulunmayanları kullanma olarak belirtilebilir. 

Aksan (2013) sapmayı türlere ayırmıştır. Bu türler aşağıda belirtilmiş ve örneklerle 

somutlaştırılmıştır. 

 

1)  Sözcüksel Sapmalar: En çok başvurulan sapma türüdür. Bu türde, dilde var olan 

kök ve ek biçimbirimlerin yeni birleşimler içinde, yeni öğelerin türetilmesinde 

kullanılır; böylelikle dilde bulunmayan göstergelerden yararlanılır. Şairler, 

sapmalar aracılığıyla okuyanda/dinleyende yeni tasarımlar uyandırarak anlatımı 
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daha çarpıcı bir niteliğe büründürmeyi amaçlar. Örneğin; Yunus Emre’nin benlik 

sözcüğünden örnekseme yoluyla türettiği senlik sözcüğü yalnız onun şiirlerinde 

geçen, ‘sana ait olan benlik, kişilik’ anlamında kullanılan bir öğe olmuştur: 

 

“Al, gider benden benliğim doldur içime senliğin 

Bunda iken öldür beni varup onda ölmeyeyim” (Aksan, 2013: 166, 167) 

 

Aşağıda verilen dizeler sözcüksel sapmaya örnektir:  

“Kuşlar niçin yeğniktirler” (Dağlarca, 2008a: 19) 

 

“Kuşların dediği  

Yeşil 

Ağaçların dediğicek” (Dağlarca, 2008a: 73) 

 

“Yeşil kabukları oyulu eğricek? 

Yazı dedi annesi, gelen geçenlerden kalmış.” (Dağlarca, 2008c: 30) 

 

2) Biçimbilimsel Sapmalar: “Kimi sanatçılar ortak dilin belli, kalıplaşmış eylem 

çekimlerinde, sözcüklerin başka sözcüklerle bağdaştırılmasında bilinçli 

değişikliklere gitmekte, bir çeşit özgürlük yaratmakta ve beklenmeyen 

kullanımlardan yararlanmayı denemektedirler. Örneğin; Özdemir Asaf’ın 

aşağıdaki dizelerinde şimdiki zaman (olumsuz) çekiminin bilinçli olarak 

değiştirildiğini görüyoruz” (Aksan, 2013: 173). 

 

“Kimseyi seslemeyorum 

aldatmayorum kimseyi 

… 

Kimseyi avutmayorum 

Eğlemeyorum kimseyi” (Akt.: Aksan, 2013: 174). 

 

Dağlarca’nın şiirinde de biçimsel sapma vardır. Şiirini biçim açısından bir düzen 

içinde yazmamıştır. Dizeleri aynı sırada başlatmamıştır. 

 

“-Olmuştuk 

Sanki üç kişi olmuştuk. 

 Gökbalina bir ben iki 

 Köpükler üç. 

 

Kuşları geçiyorduk gülümseyerek 

Yüksele alçala biz 

Gökbalina bir ben iki 

Köpükler üç.  
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Bulutlara varıyorduk 

Uçuyorduk yıldızlara 

İçimiz umut dolu 

Gökbalina bir ben iki 

Köpükler üç.” (Dağlarca, 2012: 61) 

 

3) Anlambilimsel Sapmalar: “Şairler sözcüklerle, onların bağdaştırılma biçimleriyle 

oynayarak, dilde daha önce kullanılmamış türetme ve birleştirmelere giderek 

okuyan/dinleyene anlam açısından daha güçlü bir dil sunmaya, onların zihninde 

yepyeni, değişik, tasarımlar, imgeler oluşturmaya yönelmektedirler. Özellikle 

göstergelerin bağdaştırmalarında olağan kullanımların dışına çıkan alışılmamış 

bağdaştırmalar, anlambilimsel sapmaların en belirgin tanıklarıdır” (Aksan, 2013: 

175). Anlambilimsel sapma örnekleri alışılmamış bağdaştırmalar olarak kabul 

edilebilir.  

 

4) Sessel Sapmalar-Bölge Ağızlarına Özgü Kullanımlar: “Bu ad altında ele alınan 

özellikler, değişik amaçlarla ortak dildeki göstergelerin ses açısından 

değiştirilmesi yoluyla meydana gelmiştir; başka dillerin şiirlerinde olduğu gibi 

bizim şiirimizde de görülür” (Aksan, 2013: 177). Cemal Süreya’nın şiirinde sessel 

sapmanın örneğine tanık olunabilir: 

 

“Saat çini vurdu birden: pirinççç 

Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan 

Kasketimi eğip üstüne acılarımın 

Sen yüzüne sürgün olduğum kadın 

Karanlık her sokaktaydın gizli her köşeydin (Akt.: Aksan, 2013: 178) 

 

 

Eğer benim ilen gitmek istersen 

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim  

Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz 

Yollar çamur kurusun da gidelim” (Karacaoğlan, Akt.: Kavcar, 2017: 160) 

 

Özünlü (2001) de sapmayı türlerine ayırmıştır. Adlandırmalar farklı olsa da 

Aksan’ın türleriyle benzerdir. Aksan’daki biçimsel sapmalar Özünlü’de yazımsal 

sapmalar ve dilbilgisel sapmalar, Aksan’daki sessel sapmalar Özünlü’de sesbilimsel 

sapmalar, Aksan’daki anlambilimsel sapmalar Özünlü’de anlamsal sapmalar, Aksan’daki 

bölge ağızlarına özgü kullanımlar Özünlü’de lehçesel sapmalar ve kesimsel sapmalar, 

Aksan’daki sözcüksel sapmalar Özünlü’de tarihsel dönem sapmaları adını almıştır. Her 
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iki uzmanın da görüş birliğinde bulunduğu konu anlamsal sapmaların alışılmamış 

bağdaştırmalar olmasıdır. 

Sapmalar, iç sapmalar ve dış sapmalar olarak iki farklı biçimde de ele alınabilir. 

İç sapmalar, dil kuralları dışındadır. Şiirin kurgusunda kullanılması gereken sözcüklerin 

dışında bazı sözcüklerin kullanımını içerir. Dış sapmalar ise biçim ve yazım kurallarında 

ortaya çıkar. Aşağıda dış sapmaya örnek verilmiştir:  

 

“……………………………………………. 

…………………………………………….. 

damarları düğümlü kuvayı milliyeci ellerine 

ve göz kapaklarının arkasında  

bu yer altı nehri gibi gizli gizli akan  

devler yorgunluğuna 

utanıyorum”  (A. İlhan, 1960)  (Özünlü, 2001: 79, 80) 

 

Özlü bir belirlemeyle sapmalar, daha önce kullanılmamış, alışılmadık biçim ve 

anlamlarla farklı anlatım biçimleri üretirler. Anlatıma güç kazandırırlar, yazılanı etkili 

kılarlar. Bellekte yeni tasarım, imge ve değerler oluşturmaya yardımcı olurlar. Şaire, 

yazara özgürlük alanı kazandırırlar. Binyazar’ın (2010: 74-75) belirttiği gibi  “Her yazarın 

bir özgürlük katı vardır. Bu katın sorumlusu yazardır.”  

2.2.1.5. Söz Değerleri 

Bu çalışma için söz değerleri deyim ve atasözü olarak belirlenmiştir.  

2.2.1.5.1. Deyim 

 “Çekici, çarpıcı, yoğun bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun temel anlamından 

ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir (Bilgin, 2006: 57). Aksan 

da deyimleri şu şekilde tanımlar: “Genellikle bir durumu, karşılaşılan olayların 

özelliklerini, insan karakter ve davranışlarını, insanların çeşitli fiziksel ve ruhsal 

niteliklerini betimlemek üzere, birden çok sözcükle oluşturulur” (2011a: 94-95). 

Deyimler, yaratıcısı bilinmeyen ya da ortaklaşa bir çabanın ürünüdür. Bilgin’e  (2006: 

57) göre her deyimin bir yaratıcısı vardı; ancak yaratıcıları unutulup giden deyimler, süreç 

içinde topluma mal olmuş ve işlenip gelişerek günümüze gelmiştir.  

Toplumun kültürünü yansıttığı belirtilen deyimler, Türkçenin ayrıntılı anlatım 

olanaklarını ve gücünü ortaya koyar. İmgelerden yararlanarak çekici, çarpıcı bir anlatım 
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sağlar. Bu sayede imgelerin bellekte kalıcı olmasına yardımcı olur. Deyimlerin 

kuruluşunda imgelerden, benzetmelerden, aktarmalardan, somutlaştırmalardan 

yararlanılır. Yalnızca temel anlamında kullanıldığı deyimler de vardır: boğazı kurumak, 

örnek olmak, paniğe kapılmak, saat tutmak, telaşa düşmek, uykusu açılmak… (Aksan, 

2006; 2011a). Tanımlamalar doğrultusunda deyimlerin, temel anlamlarında ya da temel 

anlamları dışında kullanılan birkaç sözcüğün bir araya gelmesiyle kurulduğu söylenebilir. 

Her iki durumda deyimler genellikle eylemle biter. Yargı da bildirebilir, cümle biçiminde 

de olabilir.  

Aşağıda şiirlerde yer alan deyimlere örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Anne yatak buz gibi ayaklarım üşüyor 

Uzatamıyorum buz gibi karanlığa.” (Dağlarca, 2008a: 18) 

 

“Bizimki dedi ki arkadaşına 

-Sana altın gibi üç öğüt” (Dağlarca, 2008a: 39) 

 

“Buz gibi yanıtladı:  

-Apaçık bu 

Oraya gitmek bizim istediğimiz” (Dağlarca, 2008b: 46) 

“Maviş’in ağabeyi ; oğlum Aliş’in, 

Aklı başından gitmiş, (aklı başından gitmek)  

‘Beşi Bir Yerde’ gibi, peş peşe doğan, 

Beş kardeşi görünce, 

Boğulmuş sevince.  

 

“Aç kurtlar gibi saldırmışlar ‘beşiz’ler, 

Annelerinin memelerine.” (Öner, 2005: 12) 

 

 

“Uyku tutmadı gözüm o gece.  

Dönüp durdum yatakta, (gözü uyku tutmamak) 

Bir sağa, bir sola…” (Öner, 2005: 15) 
 

“Aylardan ya temmuz, ya ağustos. 

Yer Demir, Gök Bakır.” (Öner, 2005: 15) 
 

“Dayandı, direndi, yoruldu, 

Su koyverdi motoru ısınınca, (su koyvermek) 

Dik bir yokuşta durdu. 
 

 “Kıpırdamıyor ne dal, ne yaprak. 

Soluk soluğa kaldı “Sarı Kaplumbey”. (soluk soluğa kalmak) (Öner, 2005: 20) 
 

“Burnumuzdan geldi o yaz.  (burnundan gelmek) 

El koyduk eniklere” (Öner, 2005: 38) 
 

 

 



33 

 

“Biri, kol kanat gerdi kardeşlerine. (kol kanat germek) 

Ama eli maşalı” (Öner, 2005: 56) 

“Burnum 

Hık demiş 

Burnundan düşmüş 

Demişti 

Komşu teyze anneme 
 

Burnundan  

Kıl aldırmazsın (burnundan kıl aldırmamak) 

Demişti halam 

Enişteme” (Neydim, 2012: 10) 
 

“Düşündü taşındı (düşünüp taşınmak) 

Evet taşındı birdenbire” (Dağlarca, 2011a: 9) 

 

“Kimse karşı gelemez  (karşı gelmek) 

Bilir çünkü 

Soğanın bir bağ olduğunu” (Dağlarca, 2011a: 26) 
 

“İnsanlar onu 

Severken severken severken 

Niye 

Kabak tadı verdiğini”  (kabak tadı vermek) (Dağlarca, 2011a: 29) 
 

“Evvel zaman içinde şiir yazdı bir serçe 

Dolaştı çimenlerde seke seke 

Geldi köstebekle göz göze (göz göze gelmek) 

Sordu: dinler misiniz şiirimi 

Okusam sizlere? 

Köstebek yanıtladı aceleyle: 

Şiir karnımı doyurmaz bir kere (karın doyurmak) 

Haydi sana rastgele!” (Yener, 2017: 1, 2) 

 

Deyimler, biçimsel ve anlamsal özelliklere sahiptirler. Bu özellikler aşağıda 

verilmiştir (Bilgin, 2006; 2014): 

Deyimlerin Biçimsel Özellikleri  

1- Deyimler kalıplaşmış sözlerdir (s. 58-62).  

a. Katı, kesin bir kural olmamakla birlikte deyimlerin söz dizimi 

bozulamaz; ancak anlamını, ana yapısını korumak koşuluyla 

deyimlerin söz diziminde değişiklik yapılabilir: “Bizimki bırakır mı 

peşlerini.” (peşini bırakmamak) (Ahmet Ümit, Aşk Köpekliktir) 

b. Deyimlerin sözcükleri değiştirilip yerlerine eş anlamlı bile olsa başka 

sözcükler konulamaz. Deyimlerde kalıplaşma, deyimleri oluşturan 
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sözcük ve cümlelerle ilgilidir. Sözcük ya da cümlelerin yapısı 

bozulmamak koşuluyla deyimler çeşitli ekler alabilir: 

 

Adamı görünce içim parçalandı. 

Görünce için parçalandı değil mi? 

Onun da içi parçalanmış. 

 

Duydum evler yapıldığını 

Bir olanaksızlığı anlatırken 

Balık kavağa çıkmış 

Dediklerini insanların gülerek” (Dağlarca, 2012: 31) 

         

“Ya yeryüzündeki      

ağaçlar düştü denize      

Ya denizdeki ağaçlar     

dikildi ayağa.       

Başka türlü       

Nasıl çıkardı balık, kavağa? (Akal ve Yener, 2008: 59) 

 

Deyimi oluşturan sözcükler arasına başka sözcükler de girebilir. 

Bu durum da deyimin kalıp özelliği bozulmaz. 

 

Bu adamı gözüm (hiç) tutmadı. 

Gözü gemi maketine takıldı. 

 

2- Deyimler en az iki sözcükle kurulur, genellikle de üç beş sözcüğü geçmez. 

Biçimsel kuruluşları açısından deyimleri şöyle öbeklendirebiliriz:  

a. Söz öbeği biçimindeki deyimler: 

ağzı sıkı (sır saklar) 

boynu bükük (kimsesiz, üzgün, acınacak ve yardım bekler durumda) 

eli maşalı (edepsiz, kavgacı, saldırgan)  

tavşan yürekli (ürkek, korkak) 

 

Sözcük öbeği biçimindeki deyimleri ad tamlaması biçimindeki, 

sıfat tamlaması ya da bileşik sıfat biçimindeki, ikileme biçimindeki ve 

ilgeçlerle kurulan deyimler olarak çeşitlendirebiliriz. 

Ad tamlaması biçimindeki deyimler: el kapısı, gece kuşu, elinin körü… 

Sıfat tamlaması ya da bileşik sıfat biçimindeki deyimler: yağlı 

müşteri, niyeti bozuk… 

İkileme biçimindeki deyimler: açık saçık, çoluk çocuk, deli dolu… 

İlgeçlerle kurulan deyimler: bacak kadar, ele güne karşı, hatır için…  
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Söz öbeği biçimindeki deyimler, cümlede ad, sıfat, belirteç görevi 

yaparlar: “…dokunur dokunmaz fitil alan Karadenizlilerden.”  (Rıfat Ilgaz, 

Garibin Horozu) 

 

b. Cümle biçimindeki deyimler:  

Ateşe vursan duman vermez. 

Buyurun cenaze namazına. 

İğne atsan yere düşmez. 

Öküz öldü ortaklık ayrıldı. 

 

Ünlem anlamlı kimi deyimler de cümle biçiminde ya da cümle 

değerindedir: 

      Adam sen de! 

      Ağzını topla! 

      Yok devenin başı! 

c. Eksiltili anlatım biçimindeki deyimler:  

Bir ya da birkaç sözcüğü kullanılmayan deyimler, eksiltili anlatımı 

örneklemektedir. 

baştan ayağa (baştan ayağa değin) 

çat kapı (çat diye kapıyı vurarak) 

laf aramızda (laf aramızda kalsın) 

 

 

 

Deyimlerin Anlamsal Özellikleri  

1- Değişmeceli anlamla kurulan deyimler  (s. 62):  

Birçok deyim, aktarmalı anlatımla, özellikle de aktarmanın temeli sayılan 

somutlaştırma yoluyla kurulur. 

 

ağzını bıçak açmamak 

ağzıyla kuş tutsa… 

Dağ fare doğurdu. 

kozunu oynamak 

kök söktürmek 

iki eli böğründe kalmak 

yaka silkmek 

tükürdüğünü yalamak 

burun kıvırmak 
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Deyimlerin birçoğu da benzetmeli anlatımla kurulmuştur: 

arpacı kumrusu gibi düşünmek 

tereyağından kıl çeker gibi 

dut yemiş bülbüle dönmek 

suyu çekilmiş değirmene dönmek 

 

2- Temel anlamlı deyimler (s. 62): 

Bazı deyimlerde anlatım aktarmalı değildir. Anlam, deyimin kuruluşuna katılan 

sözcüklerin temel anlamıyla verilir: 

ağzına bir şey koymamak 

dosta düşmana karşı 

hem suçlu hem güçlü 

iyi gün dostu 

özrü kabahatinden büyük 

yeri yurdu belirsiz 

yükte hafif pahada ağır  

 

2.2.1.5.2. Atasözleri 

 Gözlem ve deneyimlere dayanan yargıları, genel bir kural, bilgece bir düşünce ya 

da öğüt olarak yansıtan ve halkın ortak kullanımına giren kalıplaşmış özlü sözlerdir. 

Atasözleri, ulusal bir özellik taşır ve toplumun ortak değer yargılarını yansıtır (Bilgin, 

2006). Aksan (2006) her dilde, o dili konuşan ulusun yaşamda edindiği deneyimleri, 

vardığı yargıları, o ulusun bilgeliğini yansıtan atasözlerinin bulunduğunu; deyimler gibi 

bir dili konuşan ulusun maddi ve manevi kültürünü, yaşadığı ortamı, yaşam koşullarını 

yansıttığını belirterek atasözlerinin kültürel boyutuna değinir. Tanımlamalar 

doğrultusunda atasözlerinin gerek konuşma diline gerek yazı diline yerleşmiş ve milletin 

deneyimlerinden, değerlerinden ve yaşam biçimlerinden ortaya çıkmış kalıplaşmış sözler 

olduğu söylenebilir.  

Atasözleri, benzetmelerden, aktarmalardan ve değişmecelerden yararlanılarak 

kurulmuştur. Bu sayede hoşa giden, bellekte kalan bir nitelik kazanır ve şiirsel bir anlatım 

sağlar (Aksan, 2006). Dildeki şiirselliğin somut örneklerini atasözlerinde bulmak 

olanaklıdır. Aşağıda, şiirlerde yer alan atasözleri örnek olarak sunulmuştur:   

 

-“Yalancının mumu 

Yatsıya kadar yanar.” 

Bu atasözü ne anlatır bize 

Düşünün bakalım? (Dağlarca, 2008b: 12) 
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“-Çok okuyan değil 

Çok gezen bilir’miş 

Bu söz doğruysa 

Neden hep yerinde duruyor 

Neden tekerlekleri yok okulumuzun? (Dağlarca, 2008b: 26) 

 

Atasözleri biçimsel ve anlamsal özelliklere sahiptir. Bu özellikleri Bilgin (2006) 

aşağıda sunulduğu biçimde açıklamıştır:  

Atasözlerinin Biçimsel Özellikleri  

1- Atasözleri deyimler gibi kalıplaşmış sözlerdir.  

Deyimlerdeki söz diziminin bozulamaması, sözcüklerin yerine başka sözcüklerin 

getirilememesi gibi özellikler atasözleri için de geçerlidir; ancak atasözlerindeki 

kalıplaşma deyimlere göre daha katıdır. Atasözünü oluşturan sözcükler eylem çekimine 

girmez ve ek almaz.  

2- Atasözlerinin çoğu bir ya da iki cümleyle kurulmuştur. Daha uzun olanları 

azdır. Biçimsel kuruluşuyla ilgili olarak aşağıdaki öbeklendirmeler yapılabilir:  

a. Ses yinelemelerine yer verenler: 

Bol bol yiyen bel bel bakar. 

 

b. Ölçülü-uyaklı (şiir biçiminde) söylenenler: 

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. 

Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz. 

 

 

c. Karşılıklı konuşma biçimindekiler: 

-saçım ak mı, kara mı?- önüne düşünce görürüsün. 

-hekim kim? -başına gelen. 

 

d. Öykülemeye başvurulanlar:  

Arsızın yüzüne tükürmüşler, “yağmur yağıyor” demiş. 

 

e. Eksiltili cümle biçimindekiler:  

Genellikle ölçülü-uyaklıdır. 

Harman yel ile düğün el ile. 

İneğin sarısı, toprağın karası 
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Atasözlerinin Anlamsal Özellikleri 

“Atasözlerimizde ölçü, uyak, ses yinelemesi gibi şiirin yararlandığı biçimsel 

öğelerden başka, söz ve anlam sanatlarına da yer verilmiştir. Böylece yüklü bir içeriği 

olan atasözlerimizin etkileme gücü de artırılmıştır” (Bilgin, 2006: 65). Anlamsal 

özellikleri ve kuruluşları açısından atasözleri iki öbeğe ayrılabilir:  

1- Değişmeceli anlamla kurulanlar: 

Atasözlerinin birçoğu, somutlaştırmanın,  konuşturma ve kişileştirmenin, 

değişmecenin örneklerini oluşturur.  

Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir. 

Ağanın gözü ata tımardır. 

Boş başağın başı dik olur.  

 

2- Temel anlamlı sözcüklerle kurulanlar:  

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. 

Bugünkü işini yarına bırakma. 

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. 

Dost ile ye iç, alışveriş etme. 

Emanete hıyanet olmaz. 

 

İmge, çocuk edebiyatında önemli bir yer tutan şiirin temel öğesidir. Şiir, imgesel 

dili aracılığıyla yapılandırılır. İmgesel dilin oluşturulmasında bazı öğelerden (benzetme, 

deyim ve ad aktarması; kişileştirme; konuşturma; somutlaştırma; eğretileme; alışılmamış 

bağdaştırma, değişmece, sapma, atasözü, deyim) yararlanılır. İmgesel dil öğeleriyle 

yapılandırılan şiirler çocukların sözvarlığını zenginleştirebilir; ancak bu öğelerin 

çocukların dil gelişim düzeylerine uygun bir biçimde kullanılması önemlidir. Bu nedenle 

aşağıda dil gelişim evrelerinin özellikleri ve her bir evredeki imgesel dil kullanımı 

açıklanmıştır. 

2.3. Dil Gelişimi  

Altı yaş öncesi çocuklar ilk (erken) çocukluk/oyun döneminde/okulöncesi 

dönemde ve Piaget’nin düşüncenin gelişime ilişkin dönemlerinden işlem öncesindedir 

(Gander ve Gandiner, 2010; Santrock, 2011). İlk çocuklukta yani işlem öncesindeki 

çocuklar; ancak okula hazır olmayı sağlayan becerileri (yönergeleri takip etme, harfleri 

tanıma gibi) geliştirirler (Santrock, 2011). Gander ve Gandiner (2010) 6-12 yaş 

çocuklarının orta çocukluk döneminde olduğunu belirtir. Piaget’nin düşüncenin gelişime 

ilişkin dönemlerinde 6/7-11/12 yaş somut işlemleri yani orta/son/ileri/geç 
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çocukluk/ilkokul dönemini kapsamaktadır. Piaget’ye (1999) göre somut işlemler 

mantığın başlangıcı ve ortak davranışların ahlaksal, toplumsal duygular evresidir. Bu 

evre, 7 yaşından başlar 11/12 yaşa kadar devam eder. Uzmanlara göre bu döneme başlama 

yaşı değişmektedir. Somut işlemler dönemi Senemoğlu’na (2003) göre 7 yaşında, Gander 

ve Gandiner (2010) ve Santrock’a (2011) göre 6 yaşında başlar. Gander ve Gandiner 

(2010) 12 yaş ve üzerinin ergenlik dönemine girdiğini belirtir.  Santrock (2011) ise 

ergenliğin 10-12 yaştan başlayarak 18-21 yaşa, ilk yetişkinliğin de 20’li yaşlardan 

başlayarak 30’lu yaşlara devam ettiğini vurgular. Bu dönem çocukları da Piaget’nin soyut 

işlemlerindedir. Uzmanlara göre yaş aralıkları (10/12-14/15 yaş) değişmekle birlikte 

ergenlik/erinlik-ortaokul dönemi olarak adlandırılır.  

On iki aylıkken ilk anlamlı sözcüklerini söyleyen bebeklerin sözcük dağarcığında 

12. ayın sonunda ortalama üç, 18. ayın sonunda da 20 kadar sözcük bulunur (Erden ve 

Akman, 2007). İki yaşından itibaren eğretilemeler, sözlü dilde büyük ölçüde somut ve 

duyusal karşılaştırmalarla temellenir (Örneğin; Bulutlar yastıklardır, yapraklar 

dansözlerdir). Çocukların “sözcük bilgileri ve dünyaya ilişkin bilgileri arttıkça duyusal 

olmayan karşılaştırmaları da anlamaya başlarlar” (Berk, 2013: 231, 447). Üç yaşındaki 

çocuklar iletişim konusunda ustadır. Bu yaşta dil gelişiminin temelleri büyük ölçüde 

atılmış olur; ancak bazı sözcük ve kavramların kullanılması ile ilgili yanlışlıklar söz 

konusudur (Bacanlı, 2005). Bunun nedeni de 3-4 yaşlarındaki çocukların içselleştirdiği 

dilbilgisi kurallarının yetişkinlerinkiyle aynı olmamasıdır (Yapıcı, 2004).  Dört yaşına 

doğru cümlelerdeki sözcük sayısı 6-8’e kadar yükselir ve cümleler söz dizimine uygundur 

(Başaran, 1996).  Dört yaşındaki bir çocuk, 2000 dolaylarında sözcüğe sahip olabilir 

(Bacanlı, 2005). Çocuklar, 2-5 yaşlarında sözcüklerin mutlak anlamlarını kullanır ve 4-5 

yaşlarındaki çocuklar içinde yaşadıkları kültürün dilini önemli ölçüde tamamlar ve bu 

durum dünyanın her yerinde böyle kabul edilir (Topses, 2003). Bu yaşlarda (4-5 yaş) 

çocuklar düşüncelerini düzgün ve uzun cümleler kullanarak ifade edebilir (Eripek, 1998). 

Dilbilgisinin ana çizgilerini öğrenir (Artar, 1998).  

Çocukların dili kullanma becerisi 5-6 yaşlarında bir yetişkini andırır (Sever, 

2012). Bazı uzmanlar da yetişkinlerinkine benzeyen konuşmaların 6 yaşında başladığını 

belirtir (Yazgan İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2005). Bu yaşlardaki çocuklar, Santrock’a (2011: 

231) göre “Cümle kurarken sözcüklerin nasıl sıralanacağına ilişkin kurallar konusunda 

beceri gösterirler”. İlk çocukluk döneminin sonlarında kullandıkları sözcük sayısı artar 

ve akıcı bir konuşma biçimi oluşmaya başlar (Erden ve Akman, 2007). Özlü bir 

belirlemeyle altı yaş öncesi, çocukların konuşmayı yeni yeni öğrendiği, konuşma 
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becerisinde gelişme gösterdiği ve dili kurallı biçimde kullanmaya dönük kazanımları 

edinmeye başladığı dönemdir. 

İlkokulun ilk yıllarındaki yani 6-8 yaşlarındaki çocuklar, her yapıdaki cümleyi 

başarıyla kurabilir (Sever, 2012). Çocuklar 7-8 yaşlarında karmaşık dilbilgisi yapılarını 

daha iyi anlama, dili daha bağlantılı bir biçimde kullanma, bağlantılı söylem üretme, 

cümleleri ilişkilendirebilme becerileri kazanır. Sözcüklere aynı sözcük türünden bir başka 

sözcükle yanıt vermeye başlar. Örneğin; köpek sözcüğüne artık kedi ya da at sözcüğü ile 

karşılık vermektedir. Bu durum çocukların sözcük bilgilerini sözcüğün türüne göre 

düzenlemeye başladıklarına bir kanıttır (Santrock, 2011).   

İlkokul (orta çocukluk) döneminin ilk yıllarında (6-8 yaş) çocukların dilbilgisi 

yapılarını kavrama, dili kurallı biçimde kullanma gibi kazanımlar edinerek dil 

becerilerinin geliştiği söylenebilir. Sözcük bilgilerini sözcük türüne göre düzenleyebilen; 

ancak henüz soyut ve imgesel anlamı kazanamayan çocuk için metinlerde bağlam içinde 

somutlamaya dönük atasözü, deyim, ikileme, benzetme gibi dilsel öğeler kullanılabilir. 

Bu yaş grubundaki çocuklar somut işlemler döneminde olduğu için soyut öğelerin ve 

soyut anlamlı olan imgesel dil öğelerinin çokça kullanıldığı metinlere yer verilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Çocukların 8-10 yaşlarında eğretilemelerdeki çoklu anlamları anlama becerisi 

gelişmektedir (Berk, 2013). Diğer uzmanlar da bu görüşe koşut olarak 8-10 yaş 

grubundakilerin “çivi gibi keskin” ve “baklayı ağzından çıkarma” gibi eğretilemeleri 

anlayabileceklerini belirtmişlerdir (Nippold, Taylor ve Baker, 1996; Wellman ve 

Hickling, 1994; akt: Berk, 2013). Bu yaş grubundaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini 5-

10 sözcükten oluşan cümlelerle anlatabilir; anlatımlarında benzetmelerden yararlanabilir, 

konuşma ve yazmalarını deyimlerle zenginleştirebilir (Sever, 2012). Sekiz yaşından (3. 

sınıftan) itibaren “Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt etmeye; 

benzetme, örneklendirme vb. çıkarımlar üzerinde durmaya, anlamaya başlarlar” (MEB, 

2015: 20, 21). 9-10 yaşındakiler (4. sınıf öğrencileri) “Okuduğu metindeki temel anlamlı, 

mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirleyebilir ve sözcük ve sözcük gruplarının 

cümle içinde kazandığı anlamı fark edebilir” (MEB, 2015: 23). Anlam bilgisiyle ilgili 

kazanımlar edinirler. Yazma çalışmalarında “İçeriğe uygun, doğru kelimeler seçerek 

sözcüklerin temel, mecaz ve terim anlamlarını kullanır.” (MEB, 2015: 23) kazanımıyla 

terimleri, temel ve değişmeceli kavramları anlamlandırmaya, üretim-bireşim (yazma) 

çalışmalarında kullanmaya başlarlar. Bu da öğrencilerin artık değişmeceli anlam ile temel 

anlamı ayırt edebileceğini göstermektedir. “Anlatımı zenginleştirmek için benzetme, 
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kişileştirme, örnek gösterme gibi yöntemlerden yararlanır.” (MEB, 2015: 25) kazanımı 

da öğrencilerin benzetme, kişileştirme gibi imgesel dili yapılandıran öğelerin anlamlarını 

kavrayabileceğini göstermektedir. 

Özlü bir belirlemeyle 8-10 yaşlarındaki, somut işlemler dönemindeki çocuklar 

için metinlerde somut anlamlı olan imgesel dili yapılandıran öğelerden bazılarına 

(benzetme, deyim, atasözü, kişileştirme, konuşturma, eğretileme…) yer verilmesi 

uygundur. İmgesel dili yapılandıran öğelerin yer aldığı metinlerde, çocukların 

sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bağlamdan çıkarabilecekleri bir anlatım 

yeğlenmelidir. İmgesel dili yapılandıran öğeleri somutlamaya dönük biçimde, metnin 

örüntüsü içinde örnekleyen şiirler, bu dönem çocuklarının dil gelişimlerine uygundur ve 

dil becerilerini geliştirir. Bu tür anlatımlar, çocuklara zengin bir sözcük dağarcığı da 

sunar.  

Soyut işlemler (ortaokul/ergenlik) dönemine geçildiğinde “zihinsel işlemler artık 

yalnızca somut nesnelerle sınırlı olmadığı; tamamen sözel ya da mantıksal ifadelere, 

gerçeğin yanı sıra olası olana, şimdiki zamanla birlikte geleceğe de uygulanabildiği” 

(Miller, 2008: 63) için değişmeceli dilin kavranması büyük ölçüde ilerler. Değişmece, 

dilin ayrıntılarıyla, incelikleriyle anlaşılmasını ve ergenlerin yetişkin edebiyatı ürünlerini 

anlamalarını sağlar. 10-11 yaşındaki çocuklar (5. sınıf öğrencileri) yazma çalışmalarında 

“İçeriğe uygun atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanabilirler” (MEB, 2015: 28). Bu 

durum, öğrencilerin atasözlerini, deyimleri ve özdeyişleri anlamlandırabileceğini, ayırt 

edebileceğini ve yazma çalışmalarında kullanabileceğini göstermektedir. On bir yaş ve 

üzeri çocuklar acı alay, ince alay ve atasözlerinde olduğu gibi gerçeği yansıtmayan ince 

sözlerin anlamlarını da kavrar (Berk, 2013). “Artık soyut kavramların, atasözlerinin ve 

deyimlerin anlaşılması kolaylaşır, çocuklar yazı dilini de bir yetişkin kadar etkili olarak 

kullanabilir” (Senemoğlu, 2003: 57). Ergenler, soyut düşünebilme becerisini 11-12 

yaşlarda kazanmaya başlar, bu becerileri 14-15 yaşlarda gelişir ve 16 yaşın sonunda 

tamamlanır (Arı, 2010).  

Özlü bir belirlemeyle soyut işlemler döneminde soyut düşünmenin gelişimine 

koşut olarak dilde de soyut ve imgesel kullanımlar gelişir. 8-10 yaşındaki çocukların 

anlayamadığı imgesel dil, 10-12 yaş grubundaki çocuklar tarafından daha anlaşılır 

olabilir. On yaşından itibaren içeriğe uygun atasözü, deyim kullanabilen çocuklar, 11 yaş 

ve sonrasında anlamı soyut olan, temel anlamlı sözcüklerin daha az kullanıldığı 

atasözlerini, deyimleri kavrayabilir. Beşinci sınıf öğrencileri soyut işlemler döneminin 

başındadır; dönemin ilk aşamalarını yaşamaktadır. Bu nedenle beşinci sınıf üzerindeki 



42 

 

(11-12 yaşından itibaren) çocuklar, daha üst düzey, imgesel öğelerin daha çok kullanıldığı 

metinleri kavrayabilirler.  

Soyut düşünebilme becerisinin geliştiği 12-14 yaş çocukları (7-8. sınıf 

öğrencileri)  imge olarak kullanılan sözcüklerin ya da deyimlerin metinde kullanılan 

anlamlarını belirler ve okuduklarındaki söz sanatlarını bulur. Bu nedenle metinlerde 

benzetme, kişileştirme, konuşturma, zıtlık, abartma ve söz sanatlarına verilebilir (MEB, 

2015). Ortaokul öğrencileri (6-8. sınıf), dili daha incelikli biçimde kullanabilecekleri 

mizah, hiciv gibi becerileri sergileyebilecekleri düzeye ulaşırlar (Erden ve Akman, 2007). 

Bu yaş grubundaki çocuklar imgesel dili yapılandıran öğeleri okudukları metinlerde 

anlamlandırabilirler. 8. sınıf çocukları artık tam anlamıyla soyut işlemler dönemindedir. 

Bu nedenle onların söz sanatlarını, imgesel dili anlaması; metin içinde bulması ve 

tanımlaması beklenir. Bu yaşlardaki çocuklar, imgelerle düşünebilirler. İmgesel 

düşünmeyle olay ve durumları daha kolay ve etkili bir biçimde anlatabilirler. İmgesel 

anlatımların olduğu yazınsal yapıtları daha iyi anlayabilirler. Bireylerden beklenen soyut 

düşünmenin gelişmesiyle birlikte soyut kavramları açık bir biçimde anlayabilmeleri ve 

imgesel anlatımın öncelendiği, yeğlendiği metinleri anlamlandırabilmeleridir. 

Dil gelişimi başlığı altında dil gelişim evrelerinin özellikleriyle ilgili yapılan 

açıklamalar doğrultusunda; gelişim kuramları ve çocuk gelişimi öncelenerek 

gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların tanıklığında, uzmanların görüşlerinin 

kılavuzluğunda bu çalışmada, somut işlemler dönemi için 1-4. sınıf (6-8/8-10 yaş), soyut 

işlemler dönemi için 5-8. sınıf (10-12/12-14 yaş) kabul edilmiştir (Başaran, 1996; Artar, 

1998; Eripek, 1998; Piaget, 1999; Senemoğlu, 2003; Topses, 2003; Yapıcı, 2004; 

Bacanlı, 2005; Yazgan İnanç vd., 2005; Gökler, 2006; Erden ve Akman, 2007; Miller, 

2008; Arı, 2010; Gander ve Gardiner, 2010; Santrock, 2011; Sever, 2012; Berk, 2013; 

MEB, 2015). 

2.3.1. 1-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Dil Gelişimi  

2015 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programının (1-8. sınıf) genel 

amacında ve ders kitabına, öğretmen kılavuz kitabına alınacak metinlerin niteliklerinde 

yer alan sınıf düzeylerine göre kazanımlarda dil becerisinin gelişimiyle ilgili açıklamalar 

yer almaktadır. Programın genel amacındaki “Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden 

hareketle, sözvarlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, 
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düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak” (MEB, 2015: 5) amacının 

doğrudan dil becerisinin gelişimiyle ilgili olduğu görülmektedir.  

 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre öğrenciler, her bir sınıf düzeyinde dil 

becerisinin gelişimiyle ve şiirle ilgili farklı kazanımlar edinmektedir. Ek olarak imgesel 

dil öğelerinden benzetme, kişileştirme, konuşturma, değişmece, deyim ve atasözüyle 

ilgili kazanımlar da yer almaktadır. Bu kazanımlar aşamalı bir biçimde aşağıda 

sunulmuştur:  

 1.sınıftaki öğrenciler,  şiiri düz yazıdan ayırt edebilirler.  

 3.sınıftaki öğrenciler, hikâye edici, bilgilendirici metinleri ve şiirleri 

metinleri ayırt edebilirler.  

Sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını bulabilirler. 

Adları ve eylemleri ayırt edebilirler. 

Çekim eklerinin işlevlerini öğrenirler. 

Benzetme ve örneklendirmeleri anlamaya başlarlar. 

 4. sınıftaki öğrenciler, okudukları metindeki temel anlamlı, değişmeceli ve 

terim anlamlı sözcükleri belirleyebilirler. 

Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı 

anlamı fark edebilirler ve bunları anlamlandırmaya başlarlar. 

İçeriğe uygun, doğru sözcükler seçerek sözcüklerin temel anlam, 

değişmeceli ve terim anlamlarını yazma çalışmalarında kullanabilirler.  

Anlatımı zenginleştirmek için benzetmelerden, kişileştirmelerden, örnek 

göstermelerden yararlanabilirler. Bu durum da öğrencilerin benzetme, kişileştirme 

gibi imgesel dili yapılandıran öğelerin anlamı ayırt edebileceğini gösterir. 

 5. sınıftaki öğrenciler, yazma çalışmalarında içeriğe uygun atasözlerini, 

deyimleri ve özdeyişleri kullanabilirler. Öğrencilerin atasözlerini ve 

deyimleri anlamlandırdığı, ayırt eder duruma geldiği söylenebilir.  

 6. sınıftaki öğrenciler, zamirlerin, edatların, bağlaçların ve ünlemlerin 

cümledeki işlevlerini fark edebilirler. 

Sözcük ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama 

uygun şekilde kullanabilir. 
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 7. sınıftaki öğrenciler, imge olarak kullanılan sözcüklerin veya deyimlerin 

metindeki anlamlarını belirleyebilirler.  

 8. sınıftaki öğrenciler, okudukları metinlerdeki söz sanatlarını bulabilirler. 

Bu sınıf düzeyindeki öğrenciler imgesel anlatımlı metinleri 

anlayabilirler.* 1 

Dil gelişim evrelerinin özellikleri ve her bir evredeki imgesel dil kullanımının 

açıklanmasından sonra dil gelişim özelliklerine uygun bir biçimde kullanılan imgesel dil 

öğelerinin çocuk şiirine kattığı anlamın örneklerle açıklanmasının, somutlaştırılmasının 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle aşağıda, imgesel dili yapılandıran öğelerle 

kaleme alınmış, çocuklara sunulması ve Türkçe ders kitaplarında yer alması salık verilen 

şiirler sunulmuştur.  

2.4. Çocuklara Sunulması ve Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alması Salık Verilen 

Şiirler  

Çocuklara seslenen şiirlerin imgesel dil kullanımı açısından nasıl olması gerektiği 

kuramsal olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte kuramsal bilgilerin örnek şiirlerle 

somutlaştırılması gerekli görülmüştür. “Hangi şiirler çocuklara salık verilebilir?” ve 

“Ders kitaplarındaki şiirler nasıl olmalıdır?” soruları üzerine düşünülmüştür. Bu soruların 

yanıtları için çeşitli yaş gruplarına seslenen şiirler, hangi imgesel dil öğelerini içerdikleri 

de belirtilerek örnek olarak verilmiştir.  

 

6-8 Yaş Grubuna Seslenen Şiirler: 

 

Ben  

  Her şeyin bir rengi vardır 

      Gök mavi 

           Ağaç yeşil 

    Başak sarı. 

        Herkesin bir rengi vardır  

  Annem kırmızı 

    Babam mor 

        Ablam pembe 

    Ben 

         Ebemkuşağı. (Çınaroğlu, 1996: 15) 

 

                                                 
* 2015 Programında yer alan dil becerisinin gelişimiyle ve şiirle ilgili kazanımlar ayrıntılı bir biçimde 

“Ekler” bölümünde sunulmuştur. Ekler bölümünde en son 2018 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim 

Programındaki dil becerisinin gelişimiyle ve şiirle ilgili kazanımlara da yer verilmiştir.  
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Şairin imgeli anlatımına ve yeğlediği biçimden dolayı biçimsel sapmaya tanık 

olunmaktadır. 

 

Kar         

Uyurken annem öper gibi alnımı    

Kar yağar dışarda.      

Ulaşılmaz yıldızlarını iliştirir de cama     

Siler götürür sanki gerçeklerdeki kiri.   

Yumuşak ak bir tülbent gibi     

Kar kaplar doğayı. 

Doğa bir yana koyar tüm kuşkuları 

Dalar en büyülü uykularına. 

Uykular daha derin, daha uzun 

Ve yoksun coşkudan. 

Coşkular 

Saklar kendini bir başka bahara. (Çınaroğlu, 1996: 28) 

 

 Bu şiirde yer alan benzetme, kişileştirme ve kapalı eğretileme gibi kullanımların 

çocuklara imgesel dil öğelerinin sezdirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Uykum Kaçtı  

Dün gece 

Çok uykum vardı. 

Uyku gözkapaklarımın üstünde 

Sanki kocaman, ağır bir çuvaldı. 

Uyumak istedim hemen 

Daha başım yastığa değmeden 

Uykum kaçıverdi pencereden. 

Hey! Nereye gidiyorsun? 

Kalktım koştum peşinden. 

Gitti saklandı Ay’ın arkasına. 

Duracak değilim ya! 

Bindim ay trenine 

Düştüm uykumun peşine.  

Tam köşeyi, dönerken  

O indi yeryüzüne. 

Dokuz ülke dolaştı, 

Girdi dedemin şeker cebine. 

Hiç bilmez miyim 

Dedemin şeker cebi derin… 

Bir şeker, iki şeker, üç şeker… 

Yedi, tümünü, tüketti.  

Sonra da susadı tabii 

Kalktı balıklı göle gitti. 

Gazozla doluydu göl, 

Bir solukta içti bitirdi. 

Gölün allı yeşilli balıkları 
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Başladı şarkı söylemeye. 

Baktım ki olmayacak, 

Balıklar boğulacak 

Koştum banyoya hemen 

Doldurdum mavi kovayı. 

Bir kova, iki kova, üç kova… 

Balıklar başlamaz mı uçmaya! 

Göl desen doldu taştı 

İşte uykum yine kaçtı. 

Musluk da açık kalmış 

Şır şır şır… şır şır şır… 

Kalksam da kapatsam mı? 

Ama çok yorulmuşum. 

Şır şır şır… 

Yattım 

Mışıl mışıl uyudum.  (Çınaroğlu, 1996: 83) 

 

Çınaroğlu, şiirinde benzetme, kişileştirme, eğretileme ve deyim aktarmalarına; 

sözcüklerin temel anlamda kullanıldığı deyimlere yer vermiştir.  

 

Uykucuk Kuşu 

Uykucuk 

Beyaz kanatlı 

Mavi gözlü kuş 
 

Hayal-anne uçurduğu gün 

Ötmesini unutmuş 
 

Güneşle,  

Acıkır küçük ırmak 

Koşar anne suya 
 

Uykucuk kuşu 

Hiç uyumaz 

Uykuları saklamak 

İşi gücü bu (Şirin, 2004: 47) 
 

Şair, 6-8 yaş grubundaki çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırmadan, 

kişileştirmeden yararlanmıştır.  

 

Papatya 

Bahar olsun da seyredin 

Nasıl süsler bayırları,  

Zümrüt gibi çayırları 

Yüze gülen o nazenin 

Gelin yüzlü papatyalar, 

Altın gözlü papatyalar 
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Tarlalarda hoşa giden 

Sarı, turuncu, pembe, mor 

Birçok dilber çiçek olur,  

Bence dilberdir hepsinden 

Güler yüzlü papatyalar.  

Altın gözlü papatyalar. 

Yaprakları kıvır kıvır; 

O da ayrı bir güzellik. 

Boy pos, boyun ipincecik; 

Hem güzel hem de nazlıdır. 

Gelin yüzlü papatyalar, 

Altın gözlü papatyalar 

Rüzgar eser kâh o yana, 

Kâh bu yana, hep beraber, 

Dalga dalga eğilirler; 

Ferah verirler insana 

Güler yüzlü papatyalar.  

Altın gözlü papatyalar.  (Fikret, 2006: 36) 

 

Şiirdeki kişileştirme ve benzetmeler çocuklara imgesel dil öğelerinin sezdirilmesi 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Uyuma! 

Boyum uzadı masaya   

Uykum uzadı sabaha 

Her gün evimizde 

Aynı koşturmaca: 

Diş fırçası, saç tokası, 

Hani okul çantası? 

Aman unutulmasın 

Sabah kahvaltısı… 

 

Babam öpücük kondurur 

Annem söylenip durur: 

“Servis kapıda 

Haydi çabuk ol, 

Ayakta UYUMA!” (Akal ve Yener, 2013: 15) 

 

Şiirde eğretilemeye, sözcüklerin temel anlamda kullanıldığı deyime yer 

verilmiştir.   
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Üşüyen Çocuk 

Kasırga  başlayınca 

üşür mü kayıklar? 

Kar yağınca 

üşür mü köy yolları? 

 

Yetmez bazen giysiler,  

ısınmadan yürekler. 

Üşüyen çocuğu, 

oyun yorganıyla sarmalı. 

Buz tutan harfleri, 

uzaya yollamalı. (Akal ve Yener, 2004a: 37) 

 

Şiirde benzetme, somutlaştırma, kişileştirme gibi imgesel dil öğeleri 

kullanılmıştır.  

 

 

Şiirim Bitti 

Kaptı kedi 

Şiirim bitti… 

Ne yapacağım ben şimdi? 
 

Denizin yosunu çiçek olup 

Süslemez mi saçımı? 

Aydedeyle güneş bir olup 

Yollamaz mı ışığını? 
 

Ya konuşmazsa 

Balıklar bir daha? 

Mineler açmazsa gözümde? 

Kar topum cebimde… 

Nereye gider mavi yasemin? 

Uçamaz ki güvercin… 
 

Gel pisi pisi, 

Ver şiirimi geri…(Akal ve Yener, 2004b: 59) 

 

Şiirde kişileştirmeye ve deyim aktarmasına yer verilmiştir.   
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Siyah Bacı 

Benim siyah bir bacım var: 

 Adı Leylâ, 

 Gözü şehlâ. 

Kollarında, ellerinde, 

Saçlarının tellerinde, 

Pullar, inciler parıldar. 

 Dilber bacı! 

 Amber bacı! 

Yatayım, akşam olsun da, 

Siyah bacımın kolunda. 
 

Akşam gelir, sabah gider; 

 Amber bacı! 

 Dilber bacı! 

Bilmem gündüz nerelerde, 

Hangi dağlar, derelerde 

Gizli gizli seyran eder. 

 Adı Leylâ, 

 Gözü şehlâ. 

Yatayım, akşam olsun da, 

Dilber bacımın kolunda. 
 

Siyah bacım süse mecbur 

 Adı Leylâ, 

 Gözü şehlâ. 

Bazı akşam bir ay iğne 

Revnak verir kakülüne; 

O zaman pek mağrur olur. 

 Amber bacı! 

 Dilber bacı! 

Yatayım akşam olsun da, 

Amber bacımın koynunda. 
 

Bacımı pek seviyorum, 

 Dilber bacı! 

 Amber bacı! 

Bana şimdi rahat haram 

Bacımın koynunda akşam, 

Fakat şimdi rahat uyurum. 

 Adı Leylâ, 

 Gözü şehlâ. 

Yatayım akşam olsun da, 

Siyah bacımın koynunda. (Fikret, 2006: 27) 

 

Fikret, şiirinde eğretileme ve benzetmeden, yeğlediği biçimden dolayı biçimsel 

sapmadan yararlanmıştır.  
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Sen Islık Çalmayı Bilir Misin? 

Sen ıslık çalmayı 

Bilir misin arkadaş? 

Hani paroladır 

Arkadaşını çağırırken 

Zili çalmak yerine 

Islık çalarsın? 
 

Sen ıslık çalmayı 

Bilir misin arkadaş? 

Yalnızlığını unutturan 

Şarkılar söylersin 

Kimi hüzünlü 

Kimi neşeli. 
 

Sen ıslık çalmayı 

Bilir misin arkadaş? 

Korkularından kaçıp 

Sığındığın limandır 

Gece karanlığında 

Issız sokaklarda. 
 

Sen ıslık çalmayı 

Bilir misin arkadaş 

Çal öyleyse 

Dostum gelmiş diyeyim 

Yalnızlığım yok olsun 

Korkularım bitsin 

Güneş doğsun 

Gece yüklü ıssız sokaklarıma. (Neydim, 2008: 22-23) 
 

Şiirde kişileştirme ve benzetme kullanılmıştır.  

 

 

8-10 Yaş Grubuna Seslenen Şiirler: 

 

düş  

bir ormandaydım 

dolaşıyorlardı çok başka 

kırmızı ağaç  

sarı ağaç 

mor ağaç 

sanki kaplan 

sanki timsah 

sanki fil (Dağlarca, 2011c: 23) 
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Şiirde kişileştirme, benzetme ve şairin yeğlediği biçimden dolayı biçimsel sapma 

(dize başındaki ilk harfleri küçük yazması, noktalama işaretleri kullanmaması) gibi dil 

öğelerini görmek olanaklıdır.  

 

Kuş Olmak 

Ev kuş 

Deniz kuş 

Ağaç kuş 

Irmak kuş oldu 

Başladı kuş oyunu 

 

Çiçekler balıklar 

Kuş olmak istedi 

Gökyüzü 

Ben de kuş olayım 

Kuş olmak güzel şey, dedi 

Şaşırdı kuş doğanlar 

Onlar nereye gidecekti! (Şirin, 2004: 17)  

 

Şair, imgesel dil öğelerinden kişileştirme ve benzetmeyle şiirini kurgulamıştır.  

 

Yazı Bekçisi Görevde 

Dikti kulaklarını Karabaş 

Açtı gözlerini 

Göz kulak kesildi yazılara Karabaş 

 

Sağ gözkapağı 

Sallandı ya 

Işığın 

Yüz binde biricek 

Titredi ya 

Sesin  

Yüz binde biricek 

Sol kulakmemesi  

 

İşte o kıpı içinde 

Yapıverdi 

Yer değiştirimlerini sözcükler 

 

Oysa görüyordu işitiyordu Karabaş 

Ot yeşillenirken 

Çıkardığı gürültüyü (Dağlarca, 2011c: 27) 

 

Dağlarca’nın şiirinde sapma (biricek, kıpı sözcükleri), deyim ve kişileştirme 

görülmektedir. Kullanılan deyimin çocuklara imgesel dil öğelerinin sezdirilmesi 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Üşümesin Düşlerim  

Anne, ışığını ört üstüme. 

Karanlıklar uzaklaşsın, 

Üşümesin düşlerim. 

Yarına uyanayım, sevinçlerle… 

Anne, sevginle besle beni 

Kötülükler ötelensin, 

Yeşersin iyiliklerim. 

Yarına uyanayım, güzelliklerle… 

 

Anne, varlığınla çoğalt beni. 

Yarına uyanayım, büyümelerle… (Büyükmeriç, 2011: 19) 

 

Şiirde seslendiği yaş grubundaki çocukların anlayabileceği düzeyde 

somutlaştırmaya, kişileştirmeye ve eğretilemeye yer verilmiştir. 

 

 

Şiir Döküldü 

Fren yapınca tren      

Şiir döküldü elbiseme      

Silemedim suyla, silgiye     

Topladım harflerini 

Yazdım yenisini. (Akal ve Yener, 2011: 40) 
  

Şiirde somutlaştırma ve deyim aktarması öğelerine yer verilmiştir. 

 

Renkler ve Sesler 

Sabah,  

Gözlerimi öpüşüyle başladı güneşin. 

Gün, ışıl ışıl akarak penceremden, 

Giysilerini giydiriyordu; 

  Doğanın ve nesnelerin. 
 

Sonra, 

Kulaklarımı öptü sesler, 

Çığlık çığlığa gülüşler; 

Serçelerin, güvercinlerin, kumruların. 

 Ve her türlü titreşimi dünyanın. 
 

Bir ses içimden:  

Haydi kalk, diyordu, haydi! 

Kalk ve katıl yaşamın gülüşüne. 

 Senin de karışsın  

Rengin ve sesin günün sevincine! (Büyükmeriç, 2011: 33)  
 

Kişileştirmeleri ve deyim aktarmalarını, şairin yeğlediği biçimden dolayı biçimsel 

sapmayı görmek olanaklıdır.  
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10-12 Yaş Grubuna Seslenen Şiirler: 

 

Güneşli Geceler Oyunu                                           

Yarı yarıya doldurur 

Güneşli gecelerde 

Karanlıkta aydınlık 

Oyunlarımızı 

Dinlersin ya duyulmaz  

Görülür: Bir göz türküsü bu.  
 

Burda 

Düşmüş bir uçurtmadır güneş  

Düşmüş geceler içine titreyerek 

Güneşli geceler 

Ucudur yeryüzünün  

Değil mi anne?  (Dağlarca, 2012: 12) 

Dağlarca, değişmece, deyim aktarması ve benzetmelerle şiirinde imgesel bir 

anlatım sağlamıştır.   

 

 

Siyah-Beyaz Marsık 

Tanrı 

Binlerce renk vermiş, 

Bütün hayvanlara. 

 

Ama nedense, 

İki renkle bitirmiş benim işimi. 

Belki boyası bitmişti paletinde 

Belki de 

Soyut bir kedi olsun istemişti,  

Yaptığı. 

 

Ne olursa olsun, 

İşte o günden beri, 

Hem karanlık bir gece 

Hem de o geceden çıkan 

Beyaz bir güvercinim ben. (Ural, 2013: 22) 

 

Siyah-Beyaz Marsık’ta somutlaştırma (yaş düzeyine uygun olarak soyut 

anlamlıdan somut anlamlıya)  ve benzetme gibi imgesel dil öğelerine yer verilmiştir.  
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Yansımalar        

Bu balık  

Ötekine der ki  

Nerelerdesin? 
 

Öteki balık, buna 

Oynuyorum der 

Denizle.  
 

Gemilerin 

Getirdiği 

Götürdüğü 

Ne midir Koca Buzul 
 

Sevgidir Koca Buzul 

Getirdiği 

Götürdüğü 

Gemilerin. 
 

Çıkar düşleri  

Uykularından Sarı Çocuk 

O balıklar 

Ağa girer girmez 

       

Çıkar özgürlükleri   

Ağızlarından       

O balıklar        

Yukarı çekilir çekilmez      

 

Çıkar oyunları  

Gümüş gövdelerinden Sarı Çocuk 

O balıklar 

Maviliği görür görmez.  

Denizlerin dibi 

Sinema 

Gemilerin gölgeleri karışır 

Balıkların gölgelerine hep 

        

Denizlerin dibi, geceleyin 

Daha güzel 

Daha karanlık 

Bir sinema 

Gemilerin çocuk gölgeleri öper 

Balıkların gölgelerini hep. 

 

Toprak büyürmüş 

-Diyor 

Dedem- 

Denizlere doğru 
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Niye alır peki 

Kendi içine 

Toprağı denizler? 

-Sevdiğinden. 

 

Denize yeşim yeşim 

Yansırken 

Mandalina ağaçları 

 

Sanki yaşlı bir anneye 

Mektup gelir 

Ta uzaklardaki çocuğundan. 

 

Buzullar  

Neden böylesine iri 

Toplantısı mı var 

Bütün suların burada çocuk? 

 

Evet 

Toplantısı var burada çocuk, 

 

Sevgilerin 

Yalnızlıktan kurtulmuş sevgilerin 

Su biçiminde 

Deniz uçurtması gemiler biçiminde 

 

Çocuklar uyur uyumaz 

Çıkarır başını denizden balıklar 

Güneşli geceye 

Sever ağacın biri 

Balığın birini 

 

Çocuklar uyur uyumaz 

Sallanır uzaklarda ağaçlar 

Güneşli gecede 

Sever balığın biri 

Ağacın birini. 

 

Kim yalnızsa 

O daha çok duyar 

Issız yerleri 

 

İster Balina olsun  

İster Mandalina 

Kim yalnızsa o daha çok 

En eski bir türkü 

 

Kim yalnızsa çocuklar 

O daha çok benzer 

Başkasına.  
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Gökbalina’yı tanıyor muyuz Mandalinalar 

Ağırlığınca 

Sevgi 

 

Gökbalina’yı tanıyor muyuz Mandalinalar 

Sevgisince 

Yalnızlık.  (Dağlarca, 2012: 47-54) 

 

Yansımalar’da kişileştirme, somutlaştırma, benzetme ve değişmece gibi birçok 

imgesel dil öğesi kullanılmıştır.  

 

 

12-14 Yaş Grubuna Seslenen Şiirler: 

 

Mevsim 

Ağlamak isterim ki tenhada 

Bir sabah vakti, kırılmış oyuncaklarım. 

Bulutlar gitmiş gemilerle 

Ve sularla dolu uzaklarım. 

 

Kuşlar, terk etmiş telleri 

Evler, her zamankinden fena. 

Hayretle ve hüzünle bakmaktayım. 

Sulardaki resimlerin bozulmasına. 

 

Altın tarlalarda şarkılar 

Eskisi gibi, en eskisi gibi. 

Ve o kadar çıplak ağaçlar 

Ki sızlatır kalbi. 

 

Hayır inanmıyorum katiyen 

Düştü yerlere bayraklarım. 

Ağlamak isterim ki tenhada 

Bir sabah vakti, kırılmış oyuncaklarım. (Dağlarca, 2011b: 20)  

 

Dağlarca şiirinde eğretileme, kişileştirme, benzetme, değişmece, ad aktarması gibi 

öğelerle imgesel bir anlatım sağlamıştır.  
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Çağrı 

Tanrı ellerimizdir, 

tanrı yüreğimiz, aklımız. 

Her yerde var olan Tanrı, 

   Toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve 

        plastikte 

ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların. 

İnsanlar sizi çağırıyorum. 

kitaplar, ağaçlar ve balıklar için, 

buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için, 

üzüm karası saçlar, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. 

Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler,  

günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların,  

çocukların avuçlarında yeşerecekler. 

 

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne  

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar  

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 

dünyayı çocuklara verelim 

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu 

        gibi 

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar 

dünyayı çocuklara verelim 

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı 

çocuklar dünyayı alacak elimizden  

ölümsüz ağaçlar dikecekler.  (N. H. Ran, 2018) 

 
Yazar 

Şair, somutlaştırma, değişmece ve benzetmelerle şiirini yapılandırırken biçimsel 

olarak sapmayı yeğlemiştir. 

 

Yurdum 

1917 senesinde  

Topraklarında doğmuşum.  

Anamdan emdiğim süt  

Çeşmenden tarlandan gelmiş.  

Emmilerim hudutlarında  

Senin için döğüşürken ölmüşler.  

Kalelerin burcunda  

Uçurtma uçurmuşum,  

Çimmişim derelerinde.  

Bir andız fidanı gibi büyümüşüm.  

Topraklarının üstünde.  

Koca koca kamyonlara binmişim.  

Daha büyük şehirlerine  

Okumaya gitmişim.  

Eşkıyalar yolumu kesmiş,  

Alacak şey bulamamışlar.  

Topraklarının üstünde  
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Top oynamış, âşık olmuş, düşünmüş,  

Ahbap edinmişim.  

 

Kederlendiğim günler olmuş  

Naçar dolaşmışım sokaklarında,  

Sevinçli günlerim olmuş  

Başım havalarda gezmişim.  

 

Bağrımı açıp ılgın ılgın  

Esen serin rüzgarlarına,  

İlk defa kıyılarından  

Denizi seyretmişim.  

Issız çorak ovalarında  

Günlerce yolculuk etmişim.  

 

Ağladığım senin içindir!  

Güldüğüm senin için;  

Öpüp başıma koyduğum  

Ekmek gibisin! (Külebi, 2006: 153) 

 

Külebi, değişmece ve benzetmelerle imgesel bir anlatım sağlamıştır. 

 

Yaşamaya Dair 

1 

Yaşamak şakaya gelmez, 

Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 

Bir sincap gibi meselâ, 

Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 

Yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. 
 

Yaşamayı ciddiye alacaksın, 

yani, o derecede, öylesine ki, 

meselâ, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 

yahut, kocaman gözlüklerin, 

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 

İnsanlar için ölebileceksin, 

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 

hem de en güzel, en gerçek şeyin 

yaşamak olduğunu bildiğin halde. 
 

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 

yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin, 

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 

yaşamak, yani ağır bastığından.   

1947 
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2 

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 

yani, beyaz masadan 

bir daha kalkmamak ihtimali de var. 

duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 

biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 

hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 

yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz 

en son ajans haberlerini. 
 

Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için, 

diyelim ki, cephedeyiz. 

Daha orda ilk hücumda, daha o gün 

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 

Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 

fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 

belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 
 

Diyelim ki, hapisteyiz, 

yaşımız da elliye yakın, 

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 

Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız, 

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgârıyla 

yani, duvarın arkasındaki dışarıyla. 

Yani, nasıl ve nerde olursak olalım 

hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak... 

1948 

3 

Bu dünya soğuyacak, 

yıldızların arasında bir yıldız, 

hem de en ufacıklarından, 

Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 

yani, bu koskocaman dünyamız. 

 

Bu dünya soğuyacak günün birinde, 

hattâ bir buz yığını 

yahut ölü bir bulut gibi de değil, 

boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 

zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 

 

Şimdiden çekilecek acısı bunun, 

duyulacak mahzunluğu şimdiden. 

Böylesine sevilecek bu dünya 

“Yaşadım” diyebilmen için…   

Şubat 1948  

(N. H. Ran, 2015: 1)  

 

Şair, deyim, benzetme, eğretileme, ad aktarması, kişileştirme, değişmece ve 

yeğlediği biçimden dolayı biçimsel sapma gibi öğelerle imgesel bir anlatım sağlamıştır.  
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Yirmi Beşinci Saat 

izmir limanında suya çöktüğüm malum 

suya kırk beş kuruşluk bir akşam çöktüğü 

yirmi dört yıldızın battığı malum 

lâcivert üstünde beyaz joseph conrad 

sipsicim dişlerimin ucundan çekilmiş 

dört yöne bıçak sırtı telgraf telleri 

on sekiz nokta yirmi bir hat malum 

 

ışıltılı bir sakal gibi çenemden sarkıyor 

blaise cendrars’ ın kıvırcık şiirleri 

iki gözümün arasında üçüncü gözüm 

akrepsiz yelkovanı delirmiş gömgök bir saat 

 

izmir limanında battığım suya çöktüğüm 

toprağın ve suyun korktuğu malum. (İlhan, 2005: 35) 

 

İlhan’ın, şiirinin bütününü imgesel bir anlatımla kurgulamış, imgesel anlatımını 

benzetmelerle, değişmecelerle, kişileştirmeyle bezemiştir. Biçimsel olarak sapmadan 

(büyük harf ve noktalama işaretlerinin kullanılmaması, dize sayılarının farklılaşması) 

yararlanmıştır.    

Zümrüt Yüzük 

Mayıs gecesi karşıma çıktı Paris, 

açıldı kadife kutu 

girdim zümrüt yüzüğe,  

bir ebemkuşağı 

havayi fişeği 

ve baştan aşağı yıldız yıldız. 

Bir de demir dövülüyor, gülüm, 

bir de demir dövülüyor kıvılcımlarla,  

bir de genişlik, gülüm, 

genişlik genişlik üstüne pırıl pırıl 

bir de karanlık kargacık burgacık, 

bir de çınarlar 

bir de atkestaneleri, gülüm, 

yanıyor gümüş şamdanlarda atkestaneleri, 

  yanıyor yeşil yeşil 

  misk gibi de kokarak, 

bir de taşlar, 

yaşlı duvarcıların avuç içleri gibi taşlar, 

  kırışık ve mübarek, 

bir de ırmak, gülüm, 

kederli,  

yumuşak, 

  dalgın bir ırmak 

ve sırma saçlarıyla örtülü 

  çıplak esmer memeleri 
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  yatıyor ırmağın dibinde şehrim. 

Mayıs gecesi karşıma çıktı Paris, 

açıldı kadife kutu 

girdim zümrüt yüzüğe.  

       7 Mayıs 1958, Paris  

       (N. H. Ran, 2016: 163) 

 

Şiirin bütünü imgesel bir anlatımla kurgulanmış, imgesel anlatım benzetmelerle, 

kişileştirmelerle sağlanmıştır.  

 2.5. İlgili Araştırmalar 

Bu bölümde, imgesel dil öğeleri ile Türkçe ders kitabındaki şiirler üzerine yurt 

içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar/çalışmalar, tarih sırasına uygun olarak tezler 

(doktora, yüksek lisans) ve makaleler başlıkları altında verilmiştir.  

2.5.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar/Çalışmalar 

Sınırlı sayıda olmasına rağmen bu araştırmayı doğrudan ya da dolaylı bir biçimde 

ilgilendiren imgesel dil öğeleriyle ve Türkçe ders kitabındaki şiirlerle ilgili araştırmalar 

aşağıda sunulmuştur: 

2.5.1.1. Doktora Tezleri 

Kıbrıs (2004) “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirlerinin İmgesel Dil Becerisine 

Katkısı” adlı deneysel araştırmasında, yazınsal nitelikli şiirlerle yapılan öğretimin 5. ve 

7. sınıf öğrencilerinin imgesel dil becerisine katkısını araştırmıştır. Bu tez çalışmasında, 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerinden yararlanılarak 5. ve 7. sınıf düzeyinde 20 eğitim 

durumu hazırlanmış, on hafta boyunca deney grubuna uygulanmış ve uygulamaların 

imgesel dil becerisine etkisi araştırılmıştır. Onuncu haftanın sonunda, başlangıçta 

uygulanan ölçme araçları hem deney hem de kontrol gruplarına son test olarak 

uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda deney grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım 

becerilerinin biçim ve içerik yönünden olumlu yönde değiştiği saptanmıştır. 5. ve 7. sınıf 

Türkçe derslerinde, öğrencilerin derslerde imgesel öğeler kullanmaları (somut varlıklar 

ve durumların somut varlık ve durumlarla anlatılmasına yönelik imgelerin kullanımında, 

somut varlık ve durumların soyut varlık ve durumlarla anlatımına yönelik imgelerin 

kullanımında, soyut varlık ve durumların somut varlıklarla anlatılmasına yönelik olan 
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imgelerin kullanımında) yönüyle Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocuk şiirlerinin kullanılarak 

derslerin işlendiği deney grubu lehine göre anlamlı fark bulunmuştur.  

Girmen’in (2007) “İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma ve Yazma Sürecinde 

Metaforlardan Yararlanma Durumları” adlı araştırmasına 15’i kız, 13’ü erkek olmak 

üzere toplam 28 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem ve 

görüşme formu kullanılmış, doküman incelemesi yapılmıştır. Veriler, betimsel yolla 

çözümlenmiştir. Araştırmada, Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı, öğrencilerin 

kompozisyonları ve Türkçe defterleri yazılı anlatım etkinlikleri olarak ele alınmıştır. 

Eğretileme, benzetme, metonomi, deyim, atasözü ve kişileştirme metaforlu söyleyişler 

olarak kabul edilmiştir. Araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin konuşma süresince 

metaforlara yer verdikleri ve onlara daha çok konuşma olanağı sunulduğunda 

kullandıkları metafor sayılarının arttığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yazma sürecinde de 

metaforlara yer verdikleri ve yazılı anlatıma yönlendirildiklerinde daha çok metafor 

kullandıkları da araştırmanın sonuçları arasındadır. Girmen, Türkçe dersi konuşma 

becerisine ayrılan zamanın ve öğrencilere konuşma konusu olarak verilen içeriğin önemli 

değişkenler olduğunu belirtmiştir. 

2.5.1.2. Yüksek Lisans Tezleri 

Gücal Şahin’in (2007) “İlköğretim Birinci Kademede Türkçe Ders Kitaplarındaki 

Şiirlerin Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı tezinde, MEB Yayınevine ve 

özel yayınevlerine ait 1-4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirler temalarına uygun olarak 

düzenlenmiş ve her şiir çocuğun eğitimi açısından incelenmiştir. Araştırmada doküman 

incelemesi yapılmıştır. İncelemelerde dil ve anlatım, sözvarlığı, biçim özellikleri göz 

önünde bulundurulmuş ve her şiirin kendine özgü nitelikleri olduğu belirlenmiştir. 

Şiirlerin temalara ayrılabilir olması dikkat çeken bir bulgudur. 

Cihan (2008) “İlköğretim 6. ve 7. sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Şiirler, 

İnceleme-Metin” adlı tezinde şiiri oluşturan unsurlar, çocuk şiirinde bulunması gereken 

özellikler ve Türkçe ders kitaplarında bulunan şiirlerin çocuklara uygunluğu üzerine 

çalışmıştır. Şiirleri biçim, içerik ve çocuk şiirinde bulunması gereken özellikler açısından 

incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre kitaplarda yer alan şiirler hem sayı hem de 

özellikler açısından yeterli değildir. Şiiri düz yazıdan ayırt etmeye yönelik çalışmalar, 

etkinlikler azdır ve edebiyatımızda öneme sahip şairlerin şiirlerine yer verilmemiştir.  
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Kaplan (2010) “6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Sanatların Metni 

Anlama ve Anlatmadaki Yeri” adlı tezini, ders kitaplarındaki metinlerde kullanılan söz 

sanatlarının metinleri anlama ve anlatmadaki işlevlerini ortaya koyma amacıyla 

hazırlamıştır. Araştırmada, çeşitli yayınevleri tarafından hazırlanan 6, 7 ve 8. sınıf 

düzeyindeki 8 Türkçe ders kitabıyla çalışılmış ve kitaplarda yer alan söz sanatlarıyla 

birlikte bu sanatların her bir sınıf düzeyindeki sayısal değerleri verilmiştir. Her söz sanatı 

açıklanarak ders kitaplarından seçilen söz sanatı örneklerine ve söz sanatlarının öğrenciler 

üzerindeki etkisine yer verilmiştir. Söz sanatlarının uygulamadaki önemi üzerinde 

durulmuştur. Araştırmada ders kitaplarında yeterince nitelikli örnekler sunulmadığı ve 

ders kitabı yazarları, editörleri tarafından söz sanatları konusuna gereken önemin 

verilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Akkuş (2011) “Türkçe Dersinde Simgesel Dil Öğretiminin İlköğretim 

Öğrencilerinin Benzetme, Kişileştirme ve Deyim Kullanımına Etkisi” başlıklı deneysel 

araştırmasında 5. sınıflarla çalışmış ve iki şubeden (her şubeden belli özelliklere göre 

denkleştirilmiş 20’şer öğrenci) birini deney grubu, diğerini kontrol grubu olarak 

belirlemiştir.  Deney grubuna 11 hafta süreyle planlı bir simgesel dil öğretimi programı 

uygulamış, kontrol grubuna ise bu programı uygulamamıştır. 11 haftanın sonunda her iki 

gruba test uygulanmış ve sonuçlarını ön testin sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. Verilerin 

çözümlenmesiyle 5. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları 

benzetmeler ve kişileştirmeler açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu, 

deyimler açısından ise deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farkın olmadığını 

belirlemiştir. 

Kaplan (2012) “İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiirlerdeki 

Anlam Olaylarının İncelenmesi” adlı araştırmasında şiirin tanımı, öğeleri, anadili 

öğretimindeki yeri ve önemi; anlambilimi, anlam olayları üzerine çalışmıştır. 

Araştırmanın amacı, anlam olaylarının şiirlerde ne derece kullanıldığını belirlemek ve bu 

olayların şiirin anlamına ve anlaşılmasına etkisini ortaya koymaktır. Farklı yayınevlerine 

ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki ve öğretmen kılavuz kitabındaki 32 şiiri anlam 

olayları açısından incelemiştir. Anlam olaylarını benzetme, kişileştirme, abartma, 

değişmece, aktarma ve alışılmadık bağdaştırma başlıkları altında toplamıştır. Şiirlerin 

inceleyerek şu sonuçlara ulaşmıştır: 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerde 

ilginç benzetmeler yer almıştır. Deyim aktarmaları özellikle somutlaştırma çok sık 

kullanılmıştır. Bazı kitaplarda şiirler gelişigüzel seçilmiş, edebiyatımızda öneme sahip 

şairlerin şiirlerine yer verilmemiştir. Şiirlerin, içerdikleri anlam olayları açısından 
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zengindir: ancak kitaplarda şiir türüne, sayısına ve niteliğine aynı derecede önem 

verilmemiştir. 

Yıldırım (2012) “Şiirin Türkçe Eğitimindeki İşlevi ve İlköğretim İkinci Kademe 

Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Yerinin İncelenmesi” adlı tez çalışmasında 6, 7 ve 

8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirleri ele alarak şiirin Türkçe öğretimindeki işlevini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Şiirleri zihniyet, yapı, tema, dil ve ahenk öğeleri başlıkları 

altında incelemiştir. Nitel olan bu çalışmada doküman incelemesinden yararlanmıştır. 6, 

7 ve 8. sınıf kitaplarında her tema için şiir bulunmadığı, çocuk şiirinde ele alınan konular 

açısından en çok lirik şiir türünün olduğu, hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle 

yazılan şiirlere yer verildiği; şiirlerde dil ve anlatımın genellikle açık, yalın ve anlaşılır 

olduğu, benzetme, kişileştirme, konuşturma ve abartmalardan yararlanıldığı, yazım ve 

noktalama kurallarına uymaya özen gösterildiği sonuçlarına ulaşmıştır.  

Çulha’nın (2013) “İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan 

Şiirlerin Fonetik-Semantik İlişki Çerçevesinde İncelenmesi” başlıklı tezinin amacı 6, 7 

ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin fonetik-semantik açıdan öğrencilerin duygu 

ve düşünce dünyasına katkılarını belirlemektir. Şiirler izlek zenginliği, fonetik-semantik 

ilişki, şiir sayısı, değer sayısı, sözcük dağarcığına katkı, hazırlama komisyonu başlıkları 

altında incelenmiştir. Araştırma niteldir ve doküman incelemesinden yararlanılmıştır. 

Örneklemini 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki (6. sınıf: Koza Yayınları, 7. sınıf: 

Pasifik Yayınları, 8. sınıf: Pasifik Yayınları) şiirler oluşturmaktadır. İncelemeler 

sonucunda kitaplarda yer alan şiirlerin öğrencilerin sözvarlığını zenginleştirebilecek 

nitelikte olmadığı, duygu ve değer eğitimi konularıyla birlikte fonetik-semantik ilişki ve 

sayı açısından yetersiz olduğu; kitapların sadece altı temayla sınırlı kaldığı ve bu 

temaların bazılarında şiir bulunmadığı belirlenmiştir. 

Yaman’ın (2013) “6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Mecazlı Söyleyişler” 

başlıklı tezinde Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerdeki değişmecelerin, deyimlerin 

ve ad aktarmalarının kullanım sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama 

modelindeki betimsel araştırmanın örneklemini MEB ve Koza Yayınlarına ait 6, 7 ve 8. 

sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinleri oluşturmaktadır. Veriler doküman 

incelemesi yoluyla toplanmış, verilerin çözümlenmesinde hem içerik hem de betimsel 

çözümlemeden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda şu bilgilere ulaşılmıştır: 6, 7 ve 8. 

sınıf Türkçe ders kitaplarında en çok değişmeceye rastlanmıştır. Değişmece en çok 6. 

sınıf Türkçe dilbilgisi öğretiminde “Sözcükte Anlam” konusunun işlendiği metinlerdedir. 

7. sınıf metinlerinde de kullanım sıklığı en çok değişmecededir. 8. sınıfta değişmeceli 
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söyleyişlerin kullanım sıklığında yayınevlerine göre farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Değişmeceli söyleyişler en çok MEB Yayınevine ait kitaplardayken en az KOZA 

yayınlarına ait kitaplardadır.  

Kummuz (2015) “Ortaokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin 

Nitelik ve Nicelik Bakımından İncelenmesi” başlıklı tezinde ortaokul 2, 3 ve 4. sınıf 

Türkçe ders kitaplarındaki şiirleri çocuğa görelik, içeriğin yapılandırılması ve metinsellik 

ölçütleri açısından incelemiştir. Araştırmanın temel amacı şiirlerin nitelik açısından 

önemini ortaya koymaktır. Nitel olan çalışmada doküman incelemesinden yararlanmıştır. 

Araştırmanın veri kaynağını ortaokul 2, 3 ve 4. sınıflarda okutulan MEB Yayınevine ait 

Türkçe ders kitapları ile ortaokul 2. sınıfta okutulan Doku ve Evren, ortaokul 3. sınıfta 

okutulan Özgün ve Pasifik, ortaokul 4. sınıfta okutulan Ada ve Özgün Yayınlarına ait 

Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda, Türkçe ders kitaplarındaki 

şiirlerin metinsellik ölçütlerinden olan tutarlılık ve bağdaşıklık ilkelerinin geneline ve 

diğer metinsellik ölçütlerine (amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgi vericilik) uygun 

olduğunu; ancak bir bölümünün durumsallık ve metinlerarasılık ilkelerinde yetersiz 

kaldığını saptamıştır. Çocuğa görelik açısından ise çoğunun çocuğa görelik ilkelerine 

uygun olmadığını belirlemiştir. Şiirlerin izlek, konu, başlık seçimi ve uyumu açısından 

yeterli olmadığı; sınıf düzeyi yükseldikçe şiir sayılarında azalma olduğu ve sayılarının 

yayınevlerine göre farklılık gösterdiği de ulaşılan diğer sonuçlardır.  

Ustaoğlu (2015) “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Metafor” başlıklı tezinde 

kitaplardaki metaforlu söyleyişlerin anlama ve anlatma becerilerindeki rolünü ve 

kullanım sıklığını değerlendirmiştir. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin soyut ve somut 

kavramların ayrımına varmalarını amaçlamıştır. Nitel bir araştırmadır, doküman 

incelemesinden yararlanmıştır. Verileri, içerik ve betimsel olmak üzere iki biçimde 

çözümlemiştir. Çözümlemeler sonucunda metaforlu söyleyişlerin en çok ortaokul 2. sınıf 

kitabında yer aldığını,  tüm ortaokul kitaplarında en çok eğretilemeden yararlanıldığını 

belirlemiştir. Eğretileme, değişmece, benzetme, ad aktarması, deyim ve kişileştirmeyi 

metaforlu söyleyişler kapsamında ele almış ve metinlerde bu öğelerden de 

yararlanıldığını saptamıştır. Metaforlu söyleyişleri soyutluk-somutluk açısından 

değerlendirmiş ve soyut kavramlara en çok 8. sınıf metinlerinde rastlamıştır.  

Taşdemir (2016) “5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yakın ve Uzak 

Bağdaştırmalar ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bağdaştırma Algıları” adlı tezini 

kitaplardaki metinlerin yakın ve uzak bağdaştırmalar açısından incelenmesi ve Türkçe 

öğretmeni adaylarının bağdaştırmalara yönelik algılarının ortaya çıkarılması amacıyla 
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yapılandırmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada doküman 

incelemesinden, ikinci aşamada tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın ilk 

aşamasında 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler incelenmiştir. 

İkinci aşamada öğretmen adaylarının bağdaştırma algılarının belirlenmesi amacıyla 160 

öğretmenden görüş alınmıştır. Araştırmada yakın bağdaştırmalar ile uzak 

bağdaştırmaların sınıf düzeylerine, temalara ve metin türlerine göre dağılımına bakılmış; 

metin başlıklarında bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Sınıf düzeyinin artışı ile ders 

kitaplarındaki yakın ve uzak bağdaştırma oranının artışı arasında anlamlı bir ilişki 

çıkmıştır. Yakın bağdaştırmanın en çok bilgilendirici metin türünde, uzak bağdaştırmanın 

ise en çok şiir türündeki metinlerde yer aldığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının 

bağdaştırma algılarına göre toplam bağdaştırma sayısında sıralama 1, 4, 3 ve 2. sınıf 

biçimindedir.  

2.5.1.3. Makaleler 

Lüle Mert (2010) “İlköğretim Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Kullanılan 

Atasözü ve Deyimlere Yönelik Bir Sözvarlığı Çalışması”nda, metinlerdeki atasözlerinin 

ve deyimlerin sayıca yetersiz olduğunu ve sınıf düzeyi yükseldikçe kullanımlarında 

aşamalı bir artış ya da azalma olmadığını belirlemiştir. Araştırmanın sonunda, Türkçe 

ders ve çalışma kitaplarında atasözleri ve deyimlerin yanı sıra diğer sözvarlığı öğelerinin 

de çeşitlilik gösterdiği, doğru kullanımların yer aldığı metinlerin bulunması gerektiğini 

önermiştir.   

Afacan (2012) “Şiirde Nitelik Açısından İlköğretim Yedinci Sınıf Türkçe 

Kitabına Bir Bakış” başlıklı makalesinde MEB tarafından yayımlanmış Türkçe ders kitabı 

ile çalışma kitabını temalara ayırarak incelemiştir. Kitaplarda şiire öğretici işlev yükleyen 

ve şiiri  “eğitici şiirler” adı altında “belirli gün ve haftalar”, “ünite ekleri” gibi yollarla 

içeriğin bir aracı durumuna getiren anlayışların yoğunlukta olduğunu belirlemiştir. Ders 

kitabında niteliksiz manzumelerin nitelikli şiirlerle karıştırılarak verilmesinin bu alanda 

oluşan yozlaşma ve bilgi kirliliğini eğitim ortamları yoluyla yaygınlaştırdığını 

belirtmiştir.  

Fırat (2012) “Çocuk Şiirlerinin Türkçe Eğitimindeki Yeri” adlı makalesinde 

Türkçe öğretiminde hedeflenen becerilerin kazandırılmasında çocuk şiirlerinden 

yararlanmanın önemini ortaya koymayı amaçlamıştır. Doküman incelemesi yapmış, 

inceleme sonucunda elde edilen verileri betimsel olarak çözümlemiştir. Çalışmanın 
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sonunda, şiirin çocuğa kazandırdığı bilgi ve becerilerin Türkçe dersinin genel amaçlarının 

neredeyse tamamına hizmet ettiğini ve Türkçe derslerinde şiire yeterli zamanın 

ayrılmasının önemini ortaya koymuştur.   

Kara ve Büyükkantarcıoğlu (2012) “Anadili Olarak Türkçede Deyimlere Yönelik 

Gelişimsel Süreçler ve Türkçe Ders Kitapları” başlıklı araştırmalarında 1, 3 ve 5. 

sınıflarda öğrenim gören 7, 9 ve 11 yaşlarındaki öğrencilerin deyimlerin anlaşılmasına, 

üretimine ilişkin kesitsel gelişim süreçlerini gözleyebilmeyi; bu bağlamda belirtilen sınıf 

düzeylerindeki Türkçe ders kitaplarında çocukların bilişsel gelişim düzeylerine uygun 

deyimlerin bulunup bulunmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın sonunda, 

deyimlerin sayıca yetersiz; ancak çocukların bilişsel düzeylerine uygun olduğunu 

saptamışlardır. Atasözlerinin ve özdeyişlerin Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitabında 

dizgeli bir biçimde kullanılmadığını belirlemişlerdir. Özellikle 7 ve 9 yaş için hazırlanan 

Türkçe ders kitaplarında deyimlere daha çok yer verilmesinin onların dil becerilerinin 

gelişmesinde hızlandırıcı bir etken olacağını belirtmişlerdir.  

Küçükavşar ve Hasırcı (2013) “Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Çocuğa 

Göreliği” adlı makalelerinde MEB tarafından hazırlanan 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında 5-8. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki şiirleri çocuğa görelik ilkesi 

açısından incelemişlerdir. Çözümlemeleri yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla 

yapmışlardır. İncelemeler sonucunda Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin kısmen 

çocuğa göre olduğuna ve şiirlerde çocuk gerçekliği ilkesinin pek gözetilmediğine 

ulaşılmıştır. 

2.5.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar/Çalışmalar 

Ulaşılabilen kaynaklar içerisinde, bu araştırmayla doğrudan ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle aşağıda, araştırmayı dolaylı bir biçimde ilgilendiren, eğitim 

ortamında yararlanılan çocuklara yönelik şiirleri ve metaforları (deyim aktarmasını) ele 

alan çalışmalar sunulmuştur:  

2.5.2.1. Makaleler ve Kitaplar 

Scannell (1987) “Poetry for Children” başlıklı makalesinde şiir sanatının ne 

olduğuna ilişkin belirlemelerde bulunmuş, örnek şiirler sunarak çözümlemeler yapmış ve 

makalenin sonunda çocuklar için yazmış olduğu şiirlere yer vermiştir. Çocukların da şiir 

yazmaları için desteklenmeleri ve şiir yazarlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini 
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belirlemiştir. Ona göre okullardaki etkinliklerde şiirin tüm çeşitleri ve dönemleri dikkate 

alınmalıdır; çünkü şiirle ilgili yapılan etkinlikler, konuşmalar çocukların konuşma 

becerisinin gelişimi için önemlidir. Şiir anlaşılır olmalı ama daha da önemlisi çocuklara 

zevk vermelidir. Bunu bir örnekle açıklar: 14 yaşındayken büyük bir heyecanla okuduğu 

Charles Dalmon tarafından yazılan Victorian adlı şiiri 25 yıl sonra 10 ve 12 yaşlarındaki 

kızlarına da okumuştur. Kızları şiiri sevmişler ve yeniden dinlemek, okumak için gönüllü 

olmuşlardır.  

Bowman (1996) “Metaphors We Teach by: Understanding Ourselves as Teachers 

and Learners” başlıklı makalesinde metaforların hangi durumlarda ve koşullarda 

kullanıldığı, yararları, öğretici nitelikleri üzerinde durmuştur. Öncelikle metaforla ilgili 

kuramsal bilgilere yer vermiş daha sonra metaforların öğrenme süreçlerindeki ve sınıf 

ortamındaki yerini belirtmiş, örnekler vermiştir. Bowman’a göre metaforların 

iletilerindeki etki kolayca anlaşılamaz. Metaforlar, tutumları yansıtması ve bakış açısını 

şekillendirmesi açısından insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakır. Gerçekliği ve 

deneyimleri yorumlamada kullanılır. Bireyin dilini şekillendirir, kendisini anlamasını ve 

sınıf içindeki rolünü, amacını tanımlamasını sağlar. Öğretmenin davranışları etkiler ve 

farkındalık yaratarak ona rehberlik eder. 

Perfect (1999) “Rhyme and Reason: Poetry for the Heart and Head” başlıklı 

makalesinde şiir sanatından uzak bir öğretim düşünemediğini belirtmiştir. Şiir okumanın 

yararları, çocuk ve şiir sanatını bir araya getirmenin yolları, şiirin neden göz ardı edildiği 

gibi konulara değinmiştir. Ona göre sınıf ortamında şiirlerle ilgili etkinlikler, çocuklara 

şiirden çıkardıkları anlamın ve şiire yönelik diğer soruların sorulmasıyla sınırlıdır. 

Bundan yola çıkarak sınıf ortamında iletişimi güçlendirmek amacıyla birkaç uygulama 

göstermiştir. Uygulamaları yardımıyla sınıf ortamında şiir sanatından yararlanılmış ve 

öğrencilerin iletişimlerinin güçlendiği, yaşamlarının birçok alanının etkilendiği, kimi 

zaman duygularının ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu sayede sınıf ortamında şiir yolculuğu 

eğlenceli başlamış, eğlenceli bitmiştir.  

Sloan (2001) “But is It Poetry?” adlı makalesinde şiirin özellikle çocuk şiirinin ne 

olduğuna, onun ritmine ve öğelerine, 20. yüzyıldaki gelişimine, çeşitli uzmanların şiir 

sanatıyla ilgili görüşlerine ve örnek şiirlere yer vermiştir. Şiir sanat mıdır? Şiir sanatı 

nedir? gibi sorularla şiirin ne olduğunu sorgulamıştır. Eğitimde, sınıf ortamında yaptığı 

uzun süren gözlemler aracılığıyla ilkokul öğrencilerinin şiirlerle ilgili davranış, bilgi ve 

becerilerini araştırmıştır. Makalenin çocuklara seslenen şiirlerle ilgili pek çok görüşe yer 
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vermesi, örnek şiirler sunması, sınıf ortamında gözlemlere ve araştırma sonuçlarına 

değinmesi yönüyle geniş çaplı olduğu söylenebilir.  

McGlone (2007) “What is the Explanatory Value of a Conceptual Metaphor?” adlı 

makalesinde metaforlar üzerine çalışmıştır. En çok kavramsal metaforlara değinmiştir. 

Makalede metaforların hangi dönemden bu yana tartışıldığı bilgisine, metafor konusuna 

farklı yaklaşımların olduğuna ve bu yaklaşımların savunduğu görüşlere yer vermiştir. 

İlgili araştırmaların ve teorilerin son yıllarda yaygınlaştığını belirtmiştir. Ona göre 

Yunanca “metapherein” yani aktarım demek olan metafor sözün ötesindedir. Pek çok 

insan tarafından yalnızca söz olarak kabul edilenler aslında metoforiktir. Yalnızca bir dil 

olayı değil aynı zamanda kavramsal yapının sunum yöntemidir ve değişmeceli (mecaz) 

dili kavramada önemli bir yere sahiptir.  

Lakoff ve Johnson (2015) “Metaforlar, Hayat Anlam ve Dil (Metaphors We Live 

by)” başlıklı kitabında metaforun hem bir dil eyleminin hem de düşünce eyleminin sorunu 

olduğunu belirtmişlerdir. Metafor türlerini (yapı, yönelim, ontolojik), kişileştirmeleri, 

metaforların yeni anlam yaratmasını, metaforik düşüncenin doğasını ve onun dille 

ilişkisini konu almışlardır. Onlara göre günlük yaşamdaki kavram sistemi metaforiktir. 

Yaşamdaki birçok eylemi metaforlar yönlendirmektedir; yani onların egemenliği söz 

konusudur. Olağan dille değil olağandışı bir dille ilgilidir. Sözlerin ardında yatan 

şeylerdir. Dilde nasıl düşünüldüğünü ve ifade edildiğini gösterir.
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BÖLÜM III 

3. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın 

evreni (veri kaynağına), verilerin toplanması ve çözümlenmesi başlıklarına da yer 

verilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Verilerin doküman incelemesi yoluyla toplandığı bu çalışma niteldir. Veri kaynağını, 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve diğer yayınevleri 

tarafından yayımlanan, 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler oluşturmaktadır. 

Şiirlerden doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler “içerik çözümlemesi” ve onun 

altında yer alan “yapısal çözümleme” ile çözümlenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Evreni (Veri Kaynağı) 

Araştırmanın veri kaynağı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında MEB ve diğer 

yayınevleri (Yıldırım, Gizem, Özgün, Engin, Cem Veb, Öğün ve Evren Yayınları) tarafından 

yayımlanan 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdir. Öncelikle MEB’in ağ 

(web) sayfasında, “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak İlk ve Orta Öğretim Ders 

Kitapları” bağlantısındaki (http://www.meb.gov.tr/2015-2016-egitim-ogretim-yilinda-

okutulacak-ilk-ve-orta-ogretim-ders-kitaplari/duyuru/9544) 1-8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarına ulaşılmıştır. Sekiz ders kitabındaki tüm şiirler (110 şiir) seslendikleri yaş grupları 

dikkate alınarak incelenmiştir. Yaş gruplarına ayırmada, Sever’in (2012) dilsel gelişim 

özelliklerini belirlemede kullandığı gruplamaların yanında gelişim ve öğrenme psikolojisi, 

çocuk gelişimi gibi alanyazındaki kaynaklarda yer alan ve araştırmacıda derlenmiş biçimde 

bulunan dil gelişim evrelerinin özelliklerinden ve sınıf düzeylerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmaya okulöncesi dönemdeki (ilkokul 1. sınıfa kadar) çocuklara seslenen şiirler 
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alınmamıştır. Bunun bir nedeni araştırmanın veri kaynağının Türkçe ders kitapları olması ve 

MEB’in okulöncesi döneme yönelik kitaplarının bulunmamasıdır.  

3.3. Verilerin Toplanması 

Veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu/olgular ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı araç-gereçleri 

bulma, okuma, not alma, çözümleme ve değerlendirme işlemlerini yani bu araç-gereçlerin 

çözümlenmesini kapsayan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Karasar, 2010). 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Veriler içerik çözümlemesi ve onun alt kategorisinde yer alan yapısal çözümleme ile 

çözümlenmiştir. İçerik çözümlemesinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara 

ve ilişkilere ulaşmaktır. Aslında yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar 

ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okurun anlayabileceği bir biçimde 

düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada yararlanılan yapısal 

çözümlemenin odağında ise söylenenden çok nasıl söylendiği vardır (Riesmann, 2003). 

İçerik analizinde yapılacak ilk iş çözümleme birimi olarak ana kategoriler (analiz 

ünitesi) ve alt kategorileri tanımlamaktır. Sonra çözümleme (analiz) birimine (sözcük, 

cümle, paragraf ya da bir sayfalık veri) karar verilir. Kendi içinde anlamlı bir bütün olan 

bölümler araştırmacı tarafından adlandırılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227, 228). 

Araştırmada ana kategori “imgesel dil”dir. Alt kategoriler “değişmece, benzetme, açık 

eğretileme, kapalı eğretileme, kişileştirme, konuşturma, somutlaştırma, alışılmamış 

bağdaştırma, ad aktarması, sapma, deyim ve atasözü” olarak belirlenmiştir. Bağlam birimi 

dize/cümle seçilmiştir; ancak bazı durumlarda anlam bütünlüğünün kaybolmaması için 

dizeler birleştirilerek ele alınmıştır. Alt kategorilerin her bir dizede/cümlede ne sıklıkla 

geçtiği belirlenmiştir. Bağlam birimi olarak seçilen her bir dize/cümle içindeki alt 

kategorilere karşılık gelen sözcükler, ifadeler ya da cümlenin tamamı sayılmıştır ve sıklık 

bu biçimde hesaplanmıştır. Sıklık hesaplanırken alt kategorilere karşılık gelen sözcükler, 

ifadeler 1 ya da 0 olarak kodlanmıştır.  

Çözümlemede, Sever’in (2012) yaş gruplamalarına denk gelen sınıf düzeyleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Yaş gruplarına denk gelen sınıf düzeylerini belirlemede ise 

gelişim kuramları ve çocuk gelişimi öncelenerek gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla 
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birlikte 1-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı dikkate alınmıştır* (Başaran, 1996; Artar, 

1998; Eripek, 1998; Piaget, 1999; Senemoğlu, 2003; Topses, 2003; Yapıcı, 2004; Bacanlı, 

2005; Yazgan İnanç vd., 2005; Gökler, 2006; Erden ve Akman, 2007; Miller, 2008; Arı, 

2010; Gander ve Gardiner, 2010; Santrock, 2011; Sever, 2012; Berk, 2013; MEB, 2015). 

Bulgular buna göre raporlaştırılmıştır:  

6-8 yaş grubundaki çocuklar 1-2. sınıf

8- 10 yaş grubundaki çocuklar 3-4. sınıf

10-12 yaş grubundaki çocuklar 5-6. sınıf

12 yaş ve üzeri çocuklar 7-8. sınıf olarak kabul edilmiştir. 

Çocukların 6 yaşında (72 ayını doldurmuş) okula başladığı varsayılmıştır. Milli 

Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf) belirtildiği üzere 72 

ayını dolduran çocukların okula başlaması zorunlu tutulmuştur. (Birinci Bölüm, Madde 11 

– (6) b: İlkokula kayıt: Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67

ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula 

başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okulöncesi eğitime 

yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.) 

Belirtilen yaş grupları dikkate alınarak yapılan çözümlemede geçerlik ve güvenirlik 

için bazı çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak tüm şiirler (110 şiir) araştırmacı tarafından 2 kez 

incelenmiştir. Araştırmacının her iki incelemesi arasındaki uyuşum yüzdesi %83,72’dir 

(yaklaşık olarak %84). İmgesel dil kullanımı olan 84 şiirin %44’ü Türkçe eğitiminde doktora 

yapan ve aynı alanda öğretim elemanı olan, çocuk edebiyatı alanında çalışmalar yürüten bir 

başka araştırmacı tarafından incelenmiştir. Daha sonra bu araştırmacıyla bir araya gelinmiş, 

kodlar üzerinde görüşülmüş ve tartışılmıştır. Görüşme doğrultusunda bazı kodlar yeniden 

düzenlenmiştir. Her iki araştırmacının çıkardığı kodların uyuşum yüzdesi %80,3’tür. 

Kodlamalarda iki araştırmacının da çelişkide kaldığı bazı imgesel öğeler ve kullanımlar için 

ikinci araştırmacının niteliklerine sahip başka bir uzmandan görüşler de alınmıştır.  

* Veri kaynağını, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer yayınevleri tarafından

yayımlanan, 1-8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturduğu için yaş gruplarıyla ve dil gelişimiyle ilgili

belirlemelerde 2015’te yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı dikkate alınmıştır.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf
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BÖLÜM IV 

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde içerik çözümlemesiyle elde edilen veriler çizelgelerden de 

yararlanılarak bulgulaştırılmıştır. Bulguların ardından ilgili yorumlara, tartışmalara yer 

verilmiştir.  

4.1. Bulgular 

Kitaplarda yer alan şiirlerin sayısı sınıf düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Bu 

nedenle aşağıda, incelenen şiirlerin sayısına sınıf düzeyleri dikkate alınarak yer verilmiştir. 

Çizelge 1’de sınıf düzeylerine göre imgesel dil kullanımı açısından incelenen şiir sayısı 

sunulmuştur.   

Çizelge 1 

Sınıf Düzeylerine Göre İmgesel Dil Kullanımı Açısından İncelenen Şiir Sayısı 

Sınıf 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf

Şiir Sayısı 31 12 8 11 13 12 12 11 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamında 1. sınıf Türkçe ders kitabındaki 

31 şiir (Yıldırım Yayınları), 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki 12 şiir (Gizem Yayınları), 3. 

sınıf Türkçe ders kitabındaki 8 şiir (Özgün Yayınları), 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki 11 

şiir (Engin Yayınları), 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 13 şiir (Cem Veb Yayınları), 6. sınıf 

Türkçe ders kitabındaki 12 şiir (MEB Yayınevi, Öğün Yayınları), 7. sınıf Türkçe ders 

kitabındaki 12 şiir (MEB Yayınevi, Cem Veb Yayınları), 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki 

(MEB Yayınevi, Evren Yayınları) 11 şiir olmak üzere toplam 110 şiir incelenmiştir. 110 

şiirin 26’sında imgesel dil kullanımı yoktur.  
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Veriler çözümlenirken aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilmiştir: 

 Her bir şiirde imgesel dil öğeleri (benzetme, aktarma, değişmece, atasözü, deyim…)

ve bunlara yer verilme sıklıkları belirlenmiştir. Şiirin içinde aynı tür dil öğesinden

birkaçı olsa bile her biri sıklık olarak sayılmıştır. Örneğin; benzetmeden 3 farklı

örnek varsa sıklık 3 alınmıştır. Aşağıdaki şiirde son dizelerde aynı tür imgesel dil

öğesi olsa da farklı tümceler olduğu için her biri ayrı kabul edilmiş ve sıklık olarak

sayılmıştır.

Candan özge candır bana,

Kitaplar dostluktan yana,

Yol gösterir tüm cihana,

Kütüphane dünyam benim.

Ana sevgisinden sıcak,

İnsanlığa açar kucak,

Raflarda bin bir çiçek,

Kütüphane yuvam benim.

Dört tarafı inci, mercan,

Her sayfada bir heyecan,

Ruhumuza can verir can,

Kütüphane deryam benim.

Kitaplara eyle nazar,

Cahil mezarını kazar,

Her satırda sevgi yazar,

Kütüphane aynam benim.

Hikâyede çatık kaşlar,

Romanda dökülür yaşlar,

Hayat kitaplarla başlar,

Kütüphane sılam benim.

Yaşatırsın yücelerde,

Gurur kalmaz nicelerde,

Yol alırım hecelerde,

Kütüphane sevdam benim
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 Yineleyen dizelerdeki ve söz öbeklerindeki imgesel dil öğeleri bir kez sayılmış ve

sıklık bir olarak kabul edilmiştir. Örneğin; aşağıda, yineleyen dizelerdeki “Sensin,

benim güzel annem”, “Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır/Güneş ve Ay misali

yanan ışığımızdır”   imgesel dil öğeleri bir kez sayılmıştır.

Annelerin en güzeli 

Sensin, benim güzel annem. 

Ilık esen bahar yeli 

Sensin, benim güzel annem.  

Işık, rüya, bahar, sevgi,  

Güneş yüzlü (benzetme), altın kalpli, 

Meleklerin eşi sanki  

Sensin, benim güzel annem.  

Açan çiçek, çağlayan su,  

Gülümseyen engin duygu,  

Evimizin mutluluğu 

Sensin, benim güzel annem.  

Ulu Önder Atatürk tutkundu Türk diline, 

Nereye gitti ise kalem aldı eline. 

Dilin güçlülüğüne inanırdı ezelden, 

O harfleri öğretti çocuk gence tez elden. 

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır.  

Millî duygu ve dilin çok kuvvetlidir bağı, 

İşlek zengin olması aştırır her an çağı. 

Dilini ihmal eden okuyup yazamayan, 

Ayak altında kalır solarız ayan beyan. 

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır. 

Gelir milletin gücü dilini konuşmaktan, 

Yeter ki iyi öğren kurtulursun şaşmaktan. 

Önem göstermeyenler düşmana boyun eğer, 

Perişan bir şekilde ne yurt kalır ne de yer. 

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır. 

İncelemek öğrenmek her Türk’ün görevidir, 

Araştırıp okumak topyekûn ödevidir. 

Odur Türkçeyi öven savunurdu kollardı, 

Çıkmazdan kurtararak geleceğe yollardı.  
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Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır. 

Seslenirdi gençliğe öğrenin dilinizi, 

Kültürlü insan olun kimse yenmesin sizi. 

“Açı, uzay, gerekçe-kesit, konum, dikdörtgen 

Artı, eksi, yarı çap-eşit, çarpı ve üçgen” 

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır. 

Düşünce birliğini dilimiz oluşturur, 

Saygı sevgi hürmeti okulda buluşturur. 

Vatan, bayrak değerli dilimiz de çok kutsal, 

Titizlik ve duyarlık gösterip tedbiri al.  

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır. 

Bağımsız olmalıdır dilimiz millet gibi, 

Değer verirsek daim biz oluruz galibi. 

Ata’ma minnettarız bu günleri gören o, 

Hasan ve millet için hep emekler veren o. 

Atatürk ve Türk dili millî varlığımızdır, 

Güneş ve Ay misali yanan ışığımızdır.  

 “Bayrak” adlı şiir hem 7. sınıf Cem Veb Yayınlarına hem de 6. sınıf MEB

Yayınevine ait kitapta, “Türküler Dolusu” adlı şiir de hem 8. sınıf Evren Yayınlarına

hem de 6. sınıf Öğün’e ait kitapta yer almaktadır. Bu şiirler iki kitapta da incelenmiş;

sıklıkları her iki sınıf düzeyinde ele alınmıştır.

Çizelge 2’de sınıf düzeylerine göre imgesel dili yapılandıran öğelere yer verilme 

sıklığı verilmiştir.  



77 

 

Çizelge 2 

 

Sınıf Düzeylerine Göre İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme Sıklığı 

Kategori  
1. 

sınıf 

2. 

sınıf 

3. 

sınıf 

4. 

sınıf 

5. 

sınıf 

6. 

sınıf 

7. 

sınıf 

8. 

sınıf 

Değişmece 3 3 1 10 16 
MEB: 21 

ÖĞÜN: 19 

MEB: 7 

MERAM: 9 

MEB: 19 

EVREN: 17 

Benzetme 1 13 12 32 11 
MEB:  30 

ÖĞÜN: 11 

MEB: 21 

MERAM: 7 

MEB: 5 

EVREN: 15 

Deyim 

aktarması 
- 3 1 1 - - - - 

Açık 

eğretileme 
- 1 - - 2 

MEB: 1 

ÖĞÜN: - 

MEB: - 

MERAM: 2 
- 

Kapalı 

eğretileme 
1 1 - 1 2 - 

MEB: 2 

MERAM: 1 

MEB: - 

EVREN: 13 

Kişileştirme 4 6 6 12 12 
MEB: 5 

ÖĞÜN: 14 

MEB: 4 

MERAM: 

10 

MEB: 4 

EVREN: 6 

Konuşturma 2 5 - 1 - 
MEB: 2 

ÖĞÜN: - 

MEB: 1 

MERAM: - 
- 

Somutlaştırma - 1 3 - 6 
MEB: 2 

ÖĞÜN: - 

MEB: 2 

MERAM: 1 
- 

Alışılmamış 

bağdaştırma 
- - - - - - 

MEB: 1 

MERAM: - 
- 

Ad aktarması - 1 1 2 2 
MEB: - 

ÖĞÜN: 1 

MEB: 1 

MERAM: 1 

MEB: 4 

EVREN: 3 

Sapma - - - - - - - - 

Kategori  
1. 

sınıf 

2. 

sınıf 

3. 

sınıf 

4. 

sınıf 

5. 

sınıf 

6. 

sınıf 

7. 

sınıf 

8. 

sınıf 

Deyim 1 7 1 5 14 
MEB: 12 

ÖĞÜN: 12 

MEB: 10 

MERAM: 6 

MEB: 11 

EVREN: 3 

Atasözü - - - - - - - 
MEB: - 

EVREN: 1 

 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde değişmece 

(değişmeceli anlatım) sayısı sınıf düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Değişmecenin sıklığı; 

1. ve 2. sınıf kitaplarındaki şiirlerde “3”, 3. sınıf kitabındaki şiirlerde “1”, 4. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “10” ve 5. sınıf kitabındaki şiirlerde “16”dır. 1. ve 2. sınıf ders kitaplarındaki 

değişmeceye yer verilme sıklığının eşit olması, 3. sınıfta yalnızca 1 değişmeceye rastlanması 

dikkat çeken bir bulgudur.   

6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde farklı yayınevlerinden basılmış iki kitap bulunmaktadır. 

Bu kitaplarda da değişmece sıklığında farklılıklar bulunmaktadır. 6. sınıf MEB Yayınevine 

ait kitaptaki şiirlerde değişmecenin sıklığı “21”, Öğün yayınında “19”dur. 7. sınıf MEB 

Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde sıklık “7”, Meram yayınında “9”dur. 8. sınıf MEB 

Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde sıklık “19”, Evren yayınında “17”dir.  
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Sınıf düzeyleri dikkate alındığında değişmeceye yer verilme sıklığının aşamalı bir 

biçimde artış göstermediği görülmektedir.  6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde değişmece sayısında 

1-5. sınıflara göre bir artış vardır; ancak bu artış aşamalı değildir. 6. sınıfta her iki yayınevine

ait kitaplardaki değişmeceye yer verilme sıklığı toplam “40”, 7. sınıfta toplam “16” ve 8. 

sınıfta toplam “36” dır. Değişmeceler en fazla 6. sınıf ders kitaplarındaki şiirlerde yer 

almaktadır. 6, 7 ve 8. sınıf ders kitapları (farklı yayınevlerine ait kitaplar da içerisinde) 

karşılaştırıldığında en yüksek sıklık 6. sınıf ders kitaplarındaki şiirlerdedir.  

Şiirlerdeki benzetmenin sıklığı sınıf düzeylerine göre farklılaşmaktadır; ancak 

değişmecede olduğu gibi benzetmeye yer verilme sıklığında da aşamalı bir biçimde artış 

yoktur. Benzetmenin sıklığı; 1. sınıf ders kitabındaki şiirlerde “1”, 2. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “13”, 3. sınıf kitabındaki şiirlerde “12”, 4. sınıf kitabındaki şiirlerde “32”, 5. sınıf 

kitabındaki şiirlerde “11”, 6. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “30”, Öğün 

yayınında “11”, 7. sınıf MEB Yayınevine kitaptaki şiirlerde “21”, Meram yayınında “7” ve 

8. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “5”, Evren yayınında “20”dir.

1. sınıf kitabındaki tüm şiirlerde yalnızca 1 benzetmenin yer alması dikkat çekici bir

bulgudur. 4. sınıf kitabındaki şiirlerde benzetme sıklığının 7. ve 8. sınıftakinden fazla olması 

da beklenen bir durum değildir. 3. sınıfta 12 olan benzetmeye yer verilme sıklığı 4. sınıfta 

32’ye yükselmiş ve 5. sınıfta 11’e düşmüştür; oysa sınıf düzeyleri yükseldikçe benzetme 

sıklığında da düzenli bir artış olması beklenir.   

Deyim aktarmasının birçok türü (açık-kapalı eğretileme, kişileştirme, konuşturma, 

somutlaştırma, alışılmamış bağdaştırma) olduğu için her birinin sıklığı ayrı ayrı verilmiştir. 

Deyim aktarmasının bir türü olan duyular arası aktarma yalnızca 2, 3 ve 4. sınıf kitaplarında 

belirlenmiştir. 2. sınıf kitabında “3”, 3. ve 4. sınıf kitabında ise birer örnek vardır.  

Açık eğretilemenin sıklığı 2. sınıf kitabındaki şiirlerde “1”, 5. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “2”, 6. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “1”, 7. sınıf Meram Yayınevine 

ait kitaptaki şiirlerde “2”dir. Diğer sınıf düzeylerindeki kitaplarda açık eğretileme yoktur. 

Bu bulgu doğrultusunda açık eğretilemenin yalnızca bazı sınıf düzeylerindeki kitaplarda yer 

aldığı ve sayısının az olduğu söylenebilir. 

Kapalı eğretilemeye düşük sıklıkta yer verilmiştir ve sınıf düzeyleri yükseldikçe 

düzenli biçimde artış göstermemiştir. Sıklığı 1, 2 ve 4. sınıf kitabındaki şiirlerde “1”, 5. sınıf 

kitabındaki şiirlerde “2”, 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “2” ve Meram 

Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “1”, 8. sınıf Evren Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde 

“13”tür. 3. ve 6. sınıf kitabında, 8. sınıf MEB Yayınevine ait kitapta kapalı eğretileme 

yoktur.  
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Kişileştirme sıklığı diğer deyim aktarması türlerine göre daha yüksektir ve her sınıf 

düzeyindeki şiirlerde örneklerini görmek olanaklıdır. Sıklığı; 1. sınıf kitabındaki şiirlerde 

“4”, 2. sınıf kitabındaki şiirlerde “6”, 3. sınıf kitabındaki şiirlerde “6”, 4. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “12”, 5. sınıf kitabındaki şiirlerde “12”, 6. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki 

şiirlerde “5” ve Öğün yayınında “14”, 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “4” ve 

Meram yayınında “10”, 8. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde  “4” ve Evren 

yayınında “6”dır. 2. ve 3. sınıf ile 4. ve 5. sınıf kitaplarındaki şiirlerde kişileştirme eşit 

sayıdadır. Bu doğrultuda kişileştirme sıklığının sınıf düzeyleri yükseldikçe düzenli bir 

biçimde artmadığı söylenebilir. 

Konuşturma, bazı sınıf düzeylerine ve bazı yayınevlerine ait kitaplarda yer 

almamaktadır. Konuşturma düşük sıklıktadır ve sınıf düzeyleri yükseldikçe düzenli biçimde 

artış göstermemiştir. 3, 5 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki şiirlerde yer almamaktadır. 6. ve 7. 

sınıflarda da yalnızca MEB Yayınevine ait kitaplarda vardır. Sıklığı; 1. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “2”, 2. sınıf kitabındaki şiirlerde “5”, 4. sınıf kitabındaki şiirlerde “1”, 6. sınıf MEB 

Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “2”, 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “1”dir. 

Somutlaştırmaya düşük sıklıkta yer verilmiştir ve sınıf düzeyleri yükseldikçe 

düzenli biçimde artış göstermemiştir. Somutlaştırma, 2, 3, 5, 6 ve 7. sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki şiirlerde yer almaktadır. Sıklığı; 2. sınıf kitabındaki şiirlerde “1”, 3. sınıf 

kitabındaki şiirlerde “3”, 5. sınıf kitabındaki şiirlerde “6”, 6. sınıf MEB Yayınevine ait 

kitaptaki şiirlerde “2”, 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “2” ve Meram 

yayınında “1”dir.  

Alışılmamış bağdaştırma yalnızca bir kez 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki 

şiirde yer almaktadır.  

Ad aktarmasına yer verilme sıklığı sınıf düzeyleri yükseldikçe düzenli biçimde artış 

göstermemiştir. Sıklığı; 2. ve 3. sınıf ders kitaplarındaki şiirlerde “1”, 3. ve 4. sınıf ders 

kitaplarındaki şiirlerde “2”, 6. sınıf Öğün Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “1”, 7. sınıf MEB 

ve Meram Yayınevine ait kitaplardaki şiirlerde “1”, 8. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki 

şiirlerde “4” ve Evren yayınında “3”tür. 1. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerde yer 

almamaktadır. 6, 7 ve 8. sınıf ders kitapları (farklı yayınevlerine ait kitaplar da içerisinde) 

karşılaştırıldığında en yüksek sıklık 8. sınıf ders kitaplarındaki şiirlerdedir. 

Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde sapmanın kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu 

durum dikkat çekicidir. Sapmanın olmayışı çocukların bu öğeyi başka örneklerde görünce 

tanıyamamalarına ve anlamlandıramamalarına neden olabilir.  
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İncelenen şiirlerdeki deyimlerin kullanımının sınıf düzeyleri yükseldikçe düzenli 

biçimde artış göstermediği söylenebilir. Sıklığı; 1. ve 3. Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde 

“1”, 2. sınıf kitabındaki şiirlerde “7”, 4. sınıf kitabındaki şiirlerde “5”, 5. sınıf kitabındaki 

şiirlerde “14”, 6. sınıf kitabındaki şiirlerde MEB ve Öğün Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde 

“12”, 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “10”,  Meram Yayınevine ait kitaptaki 

şiirlerde “6” ve 8. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde “11”, Evren Yayınevine ait 

kitaptaki şiirlerde ise “4”tür. 6. sınıf ders kitabındaki şiirlerde toplam “24”, 7. sınıf 

kitabındaki şiirlerde toplam “16”, 8. sınıf kitabındaki şiirlerde toplam “14” deyim 

saptanmıştır. 6, 7 ve 8. sınıf ders kitapları (farklı yayınevlerine ait kitaplar da dâhil) 

karşılaştırıldığında en yüksek sıklık her iki yayınevine ait 6. sınıf ders kitaplarındaki 

şiirlerdedir. 6. sınıf düzeyindeki şiirlerde deyim sayısı en fazlayken; 7. ve 8. sınıfta azalması 

dikkat çekici bir bulgudur. 

6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri deyimleri anlayabilirler; bu nedenle bu sınıflarda daha 

fazla deyime yer verilebilir. 1. ve 3. sınıf kitabındaki şiirlerde yalnızca 1 deyim 

kullanılmıştır. Özellikle 3. sınıf düzeyi için bu sayı çok azdır.  

Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde atasözü yalnızca bir kez 8. sınıf Evren 

Yayınevine ait kitapta kullanılmıştır.  

Lüle Mert (2010) Türkçe ders ve çalışma kitaplarında kullanılan atasözü ve 

deyimlere yönelik sözvarlığı çalışmasında ders kitaplarında yer alan metinlerdeki 

atasözlerinin ve deyimlerin sayıca yetersiz olduğunu belirlemiştir. Kara ve 

Büyükkantarcıoğlu (2012) 1, 3 ve 5. sınıf Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitabında yer alan 

metinlerdeki deyimler üzerine yaptığı araştırmasında deyimlerin sayıca yetersiz olduğunu 

ve aşamalı bir artış göstermediğini; ancak çocukların bilişsel gelişim düzeylerine uygun 

olduğunu bulmuştur. Üç araştırma da farklı türdeki metinler üzerinde yapılmıştır. Bu 

doğrultuda farklı türdeki metinlerden elde edilen bulgularla şiirler üzerine yapılan bu 

araştırmadan elde edilen bulguların birbiriyle örtüştüğü söylenebilir. Deyim ve atasözü 

sayıları aşamalı bir biçimde artmamakta ve sayıca yetersiz bulunmaktadır.   

Şiirlerde deyim aktarması (duyular arası aktarma), açık ve kapalı eğretileme, 

konuşturma, somutlaştırma düşük sıklıkta yer almıştır. Sıklıklarının düşük olması, 

yayınevleri arasında (6, 7, 8. sınıf düzeyinde biri MEB diğeri özel yayınevi) karşılaştırma 

yapabilme konusunda güçlük yaratmaktadır. 

Araştırmada 6, 7 ve 8. sınıf biri MEB diğeri de özel yayınevine ait olmak üzere iki 

ders kitabı karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 
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Değişmece: MEB ve özel yayınevine ait kitaplardaki şiirler karşılaştırıldığında 

değişmece sayısındaki fark 2 bulunmuştur. Bu fark, 6. ve 8. sınıfta MEB’in yayınında,  7. 

sınıfta Öğün Yayınevine ait kitapta oransal olarak daha fazladır.   

Benzetme: 6. ve 7. sınıf kitaplarındaki şiirlerde MEB’in yayınının sayı açısından 

üstünlüğü varken 8. sınıf kitabında bu durum değişmektedir.  

Açık eğretileme: 6. sınıf MEB’in yayınındaki şiirlerde bir kez, 7. sınıf Meram 

Yayınevinin kitabındaki şiirlerde 2 kez kullanılmıştır. Bu sayıların karşılaştırma yapmaya 

yeterli olmadığı düşünülmektedir.   

Kapalı eğretileme: 7. sınıf MEB’in yayınındaki şiirlerde sayı 2, Meram Yayınevinin 

kitabındaki şiirlerde 1’dir. 8.  sınıf Evren Yayınevinin kitabındaki şiirlerde sayı 3, MEB’in 

yayınında ise kapalı eğretileme yoktur. Bu sayıların karşılaştırma yapmaya yeterli olmadığı 

düşünülmektedir.   

Kişileştirme: 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde de kişileştirme sayısı özel yayınevlerinde 

oransal olarak daha fazladır.  

Konuşturma: Yalnızca 6. ve 7. sınıf MEB Yayınevine ait kitaplardaki şiirlerde 

vardır. 6. sınıf kitabında 2 kez ve 7. sınıf kitabında 1 kez yer verilmiştir. Bu sayıların 

karşılaştırma yapmaya yeterli olmadığı düşünülmektedir.   

 Somutlaştırma: 6. ve 7. sınıf MEB’in yayınındaki şiirlerde 2 kez, 7. sınıf Meram 

Yayınevinin kitabındaki şiirlerde 1 kez yer verilmiştir. Somutlaştırma, MEB’in yayınlarında 

daha fazla kullanılsa da sayının karşılaştırma yapmaya yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Ad aktarması: MEB Yayınevine ve özel yayınevine ait kitaplardaki şiirler 

karşılaştırıldığında ad aktarması sayısındaki fark 1 bulunmuştur. Bu fark, 6. sınıfta özel 

yayınevine ait kitapta, 8. sınıfta MEB’in yayınında oransal olarak daha fazladır.  7. sınıfta 

ise her iki yayındaki ad aktarması sayısı eşittir. 

Deyimler: 6. sınıfta her iki yayındaki deyim sayısı eşittir. Deyim, 7. sınıf MEB 

Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde 10 kez,  Meram Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde 6 kez ve 

8. sınıf MEB Yayınevine ait kitaptaki şiirlerde 11 kez, Evren Yayınevine ait kitaptaki

şiirlerde ise 4 kez kullanılmıştır. Her iki sınıf düzeyinde de deyimler MEB’in yayınında 

oransal olarak daha fazladır.  

Özetlemeli bir yaklaşımla MEB’e ve özel yayınevlerine ait kitaplar, imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı açısından birbirlerine üstün değillerdir. Bazı öğelerin 

kullanımının az olmasından dolayı da karşılaştırma yapmaya uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Çizelge 3’te 1. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 
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yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur. 

Çizelge 3 

1. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

44-45, 91, 105 Değişmece - 3 - - 

105 Benzetme 1 - - - 

Deyim aktarması: - - - - 

a) Açık eğretileme - - - - 

105 b) Kapalı eğretileme 1 - - - 

14-15, 105, 

130, 132
c) Kişileştirme 4 - - - 

14-15, 66 d) Konuşturma 2 - - - 

e)Somutlaştırma - - - - 

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

Ad aktarması - - - - 

Sapma - - - - 

105 Deyim - 1 - - 

Atasözü - - - - 

Çizelge 3’e göre 1. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde en çok kişileştirme 

(4) yapılmıştır. Kişileştirmeyi izleyen öğe değişmece (3) olmuştur. Diğer öğelere yer verilme

sıklığı sırasıyla konuşturma (2), benzetme (1), kapalı eğretileme (1) ve deyim (1) 

biçimindedir. Açık eğretileme, somutlaştırma, alışılmamış bağdaştırma, ad aktarması, sapma 

ve atasözü hiç yer almamıştır. Aşağıda 1. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki 

imgesel dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

“Bir eşek, geçimsiz bir atla  

Birlikte çıkmış yola. 

Yalnız koşumu varmış atın sırtında, 

Zavallı eşekse yıkılıyormuş yükten.  

Ata yalvarmış, yardım istemiş,  

Yoksa kente varmadan ölecekmiş.”  (kişileştirme, s. 26) 

“Yoksa kente varmadan ölecekmiş. 

‘Bu istek.’ demiş, ‘Saygısızlık sayılmaz.  

Yükün yarısını, ne olur, siz alın.  

Çok bir şey değil, bakın.’ 

At, ‘Hayır.’ demiş,  

Üstelik kızmış, tepinmiş.” (konuşturma, kişileştirme, s. 26 ) 
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“Kucak açarsın herkese,  

Bu dost, şu düşman demeden.”  (kucak açmak, deyim, s. 105) 

“Güzel yurdumun süsüsün, (değişmece, s. 105 ) 

Bulutlara dal uzatan. 

Kırın, yeşilin örtüsünün,  

Gölge veren, kanat uzatan.” (kapalı eğretileme, s. 105 ) 

Çizelge 4’te 2. sınıf Türkçe kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili yapılandıran 

öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek sunulmuştur.  

Çizelge 4 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

35, 85, 117 Değişmece - 2 - 1 

10, 85, 117, 

124 
Benzetme 8 1 4 - 

10, 35, 44 Deyim aktarması: 3 - - - 

58 a) Açık eğretileme 1 - - - 

124 b) Kapalı eğretileme 1 - - - 

83, 85, 117, 

124 
c) Kişileştirme 5 - 1 - 

44 d) Konuşturma 5 - - - 

117 e)Somutlaştırma - - 1 - 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

95 Ad aktarması 1 - - - 

Sapma - - - - 

10, 83, 95, 

106, 117 
Deyim 

3 
1 1 1 

Atasözü - - - - 

Çizelge 4’e göre 2. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde en çok benzetme 

(13) vardır.  Diğer öğelere yer verilme sıklığı sırasıyla deyim (6), kişileştirme (6) konuşturma

(5), deyim aktarması (3), değişmece (3), kapalı eğretileme (1), açık eğretileme (1), 

somutlaştırma (1), ad aktarması (1) biçimindedir. Alışılmamış bağdaştırma, sapma ve 

atasözü örneği yoktur. Aşağıda, 2. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel 

dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  



84 

“Bir de baktım, 

Ablam gibi 

Tatlı tatlı gülümseyen (deyim aktarması, s. 10) 

Bir bayan karşıladı bizi.” (benzetme, s. 10) 

“Buyrun, hoş geldiniz, dedi. 

Annemin elini sıktı, (el sıkmak, deyim, s. 10 ) 

Beni de öptü.” 

“Öğretmenin sesinde 

Buldum nice tadını...” (deyim aktarması,  s. 35) 

“Çekiç de der: Çalışmadan 

Yaşanılmaz, dan dan dan dan.” (konuşturma, s. 44) 

“Şeker değil, kaymak değil 

Ama çok tatlı. 

Böcek değil, kuş değil, 

Sanki bin bir kanatlı.” (açık eğretileme, s. 58) 

“Işık, rüya, bahar, sevgi,  

Güneş yüzlü, altın kalpli,  

Meleklerin eşi sanki  

Sensin, benim güzel annem.” (benzetme, değişmece, s. 85) 

Bayrağım senin için, 

Feda olsun bu canım. (feda olsun, deyim, s. 95) 

Dalgalan gökyüzünde, 

Mutlu olsun vatanım.” (ad aktarması, s. 95) 

“Sular can verir çayıra, (can vermek, deyim, s. 106) 

Ne güzeldir Türkiye’miz.” 

“Biniverdim düş atına”. (somutlaştırma, s. 107) 

“Bir türküdür 

Yağmur sesi.” (benzetme, s. 124) 

1. ve 2. sınıf öğrencilerine (6-8 yaş grubu) seslenen şiirlerde benzetme,  kişileştirme

ve eğretileme gibi öğelerin bağlam içinde, somut anlamlı kullanılması çocukları ileriki 

öğrenmelere hazırlayabilir.  

Çizelge 5’te 3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur.  
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Çizelge 5 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme
Sıklığı
Sayfa 
Numarası 

İmgesel Dili 
Yapılandıran Öğeler 

Somut-
Somut 

Somut-
Soyut 

Soyut-
Somut 

Soyut-
Soyut 

115 Değişmece - - - 1 
22, 27, 57, 95, 
108, 115, 119 

Benzetme 8 1 3 - 

Deyim aktarması: - - 1 - 
a) Açık eğretileme - - - - 
b) Kapalı eğretileme - - - - 

27, 57, 95 c) Kişileştirme 5 - 1 - 
d) Konuşturma - - - - 

27, 95 e)Somutlaştırma - - 3 - 
f)Alışılmamış
bağdaştırma

- - - - 

108 Ad aktarması 1 - - - 
Sapma - - - - 

15 Deyim - - - 1 
Atasözü - - - - 

Çizelge 5’e göre 3. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde en çok benzetme 

(12) yapılmıştır.  Diğer öğelere yer verilme sıklığı sırasıyla kişileştirme (6), somutlaştırma

(3), deyim (1), değişmece (1), deyim aktarması (1), ad aktarması (1) biçimindedir. Kapalı ve

açık eğretilemeye, alışılmamış bağdaştırmaya, konuşturmaya, sapmaya ve atasözüne hiç yer

verilmemiştir. Aşağıda 3. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili

yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:

“Birimizin sevinci, 
Mutluluğu, erinci, 
Hepimize can verir” (can vermek, deyim, s. 15) 

“İçli, temiz, mert elleri,  
Bütün nimetlerini sunmuş bize (somutlaştırma, s. 27) 
Türk sofrası gibi cömert elleri.” (benzetme, s. 27) 

“Ak bulut bir yorgan örtüp üstüme” (kişileştirme, s. 95)  

“Uyku 
Öyle garip bir öykü ki” (benzetme, s. 95) 
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“UYKU 

Nerden bilir bütün gün 

Koşup oynayıp yorulduğumu?” (kişileştirme, s. 95) 

“Atalarım gökten yere 

İndirmişler ay yıldızı, 

Bir buluta sarmışlar ki 

Rengi şafaktan kırmızı.” (ad aktarması, s. 108)  

“Ruhunda açar kanat” (değişmece, s. 115) 

“Cennet kadar güzel, aziz Türkiye’m.” (benzetme, s. 119) 

“Tarih, sanat kokar Türk’ün eseri” (deyim aktarması, s. 119) 

Çizelge 6’da 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur.  

Çizelge 6 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

9, 27, 39, 52, 

96, 100 
Değişmece - 3 - 7 

10, 19, 27, 39, 

52, 67, 80, 96, 

100 

Benzetme 16 3 12 1 

Deyim aktarması: - - - - 

a) Açık eğretileme - - - - 

62 b) Kapalı eğretileme 1 - - - 

39, 52, 67, 96, 

100, 105 
c) Kişileştirme 12 - - - 

105 d) Konuşturma 1 - - - 

e)Somutlaştırma - - - - 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

52 Ad aktarması 2 - - - 

Sapma - - - - 

19, 62, 105 Deyim - 2 - 3 

Atasözü - - - - 

Çizelge 6’ya göre 4. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde en çok benzetme 

(32) yapılmıştır. Benzetmeyi, kişileştirme (12) ve değişmece (10) izlemiştir. Diğer öğelere
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yer verilme sıklığı sırasıyla deyim (5), ad aktarması (2), kapalı eğretileme (1), konuşturma 

(1) ve deyim aktarması (1) biçimindedir. Açık eğretilemeye, somutlaştırmaya, alışılmamış

bağdaştırmaya, sapmaya ve atasözüne hiç yer verilmemiştir. Aşağıda 4. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

“Dağıldı kara bulutlar, (değişmece) 

Açıldı gonca.” (değişmece, s. 19)  

“Atatürk gülümsedi öğretmenim, 

Gözleri dolu dolu.” (gözleri dolmak, dolu dolu olmak, eksilti biçimindeki deyim, s. 

19) 

“Anlaşılan bütün yaz 

Atatürk gözünü kırpmamış”  (göz kırpmamak, deyim, s. 19) 

“Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde.” (deyim aktarması, s. 19) 

“Türkü gibi akardı sular!” (benzetme, s. 39) 

“Ne yaptık da küstü doğa?” (kişileştirme, s. 39) 

“İstanbul’un kirazı, 

Müjdeler bize yazı.” (kişileştirme, s. 52) 

“Bursa’nın ipeklisi, (ad aktarması) 

Nazilli çiçeklisi” (ad aktarması, s. 52) 

“Türk yurdu bir petektir, (benzetme) 

Türk milleti arıdır, (benzetme) 

Yurdumuzun ziyneti, 

Türk fabrikalarıdır.” (benzetme, s. 52) 

“Demir gibi hamalların arkası” (benzetme, s. 67) 

“Uyu güzel Ata’m uyu,  

Nöbetçindir Türk çocuğu.” (değişmece, s. 96) 

3. ve 4. sınıf öğrencilerine (8-10 yaş grubu) seslenen şiirlerde en çok yararlanılan

benzetme ve kişileştirmenin somut işlemler dönemindeki çocukların anlama düzeylerine 

uygun olduğu söylenebilir; ancak aynı durum değişmece için söz konusu değildir. Şiirlerde 

daha çok soyutlamaya dönük biçimde kullanılan bu öğe çocukların anlam evrenlerine uygun 

olmayabilir.  

Çizelge 7’de 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur.  
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Çizelge 7 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

14, 28, 37, 40, 

51, 57 58, 63, 

66, 87 

Değişmece - 7 - 9 

14, 28, 37, 57 

58, 63, 66 
Benzetme 8 - - 1 

(devam ediyor) 

Çizelge 7 (devam) 

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

Deyim aktarması: - - - - 

37, 58 a) Açık eğretileme 1 1 - - 

62 b) Kapalı eğretileme 2 - - - 

28, 40, 51, 58, 

119 
c) Kişileştirme 12 - - - 

d) Konuşturma - - - - 

14, 37, 51, 63, 

66 
e)Somutlaştırma

- 
- 6 - 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

28, 100 Ad aktarması 2 - - - 

Sapma - - - - 

14, 28, 40, 57, 

58, 100 
Deyim 

- 
2 - 12 

Atasözü - - - - 

Çizelge 7’ye göre 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde en çok değişmece 

(16) örneği vardır.  Değişmeceyi, deyim (14), kişileştirme (12) ve benzetme (9) izlemiştir.

Diğer öğelerin sıklığı sırasıyla somutlaştırma (6), açık eğretileme (2), kapalı eğretileme (2), 

ad aktarması (2) biçimindedir. Şiirlerde konuşturma, alışılmamış bağdaştırma, sapma ve 

atasözü yoktur. Aşağıda 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

“Ateş gibi sıcak vardı.” (benzetme, s. 14) 

“Can attılar yana yana” (can atmak, deyim, s. 14 ) 

“Bulmuşlardı yeniden can.” (can bulmak, deyim, s. 14) 

“Gönül denen bu çeşmeden.” (somutlaştırma, s. 14) 
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“İnliyordu dağın ardı, yasla” (ad aktarması, s. 28) 

“Ün salmıştı asker içinde.” (ün salmak, deyim, s. 28) 

“Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım! (değişmece, s. 28) 

“Eğer bir kedi görürseniz derin düşünceler içinde  

Bilin ki sebep aynıdır dünyanın her yerinde. 

Zihni dalmıştır öyle fikirlere ki unutmuştur cismini.” (kişileştirme, s. 40) 

“Ölmeden mezara koydular beni”  (değişmece, s. 57) 

“Bu vatan, toprağın kara bağrında, (kişileştirme, s. 58) 

Sıra dağlar gibi duranlarındır.” (kapalı eğretileme, s. 58) 

“Gökten mutluluk yağıyor” (somutlaştırma, s. 63) 

“Güneşin ve çocukların solmadığı bir kıta?” (kapalı eğretileme, s. 66)  

“Kucağını açmaktadır kırk kat düşmana bile” (kucak açmak, deyim, s. 100) 

“Felaketin düşmanı olsun Kızılay’ımız... (ad aktarması, s. 100) 

Girmen (2007) 5. sınıf öğrencileriyle yaptığı deneysel araştırmasında konuşma 

becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerde dil becerileri gelişmiş öğrencilerin diğerlerine 

göre daha çok imgesel dil öğelerinden yararlandığını ve deyim, atasözü, kişileştirmenin en 

çok yer verilen öğeler olduğunu saptamıştır. Akkuş (2011) araştırmasında, imgesel öğelere 

ilişkin öğretim desteğiyle 5. sınıf öğrencilerinin benzetme ve kişileştirme öğelerini 

kullanımlarında artış olduğunu belirlemiştir. Küçükavşar ve Hasırcı (2013) Türkçe ders 

kitaplarındaki şiirlerin çocuğa göreliğiyle ilgili çalışmalarında, 5. sınıf düzeyindeki şiirlerde 

eğretileme, benzetme, değişmece, deyim, kişileştirme ve konuşturma öğelerine yer 

verildiğini saptamışlardır. En çok değişmece, benzetme ve deyim bulunmaktadır. Şiirlerde 

söz sanatlarından yararlanılma oranı %25, söz sanatlarının çocuğun anlamlandırma düzeyine 

uygun olma oranı %33 olarak belirlemişlerdir. Ustaoğlu (2015) 5. sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki metinler üzerine yaptığı araştırmasında metinlerde en çok kapalı eğretilemeye 

yer verildiğini belirlemiştir.  

Belirtilen dört araştırmada imgesel dil öğelerinin kullanımının metin türlerine ve 

öğrencilerin dil becerisine bağlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Şiirlerde imgesel dil 

kullanımı üzerine yapılan bu araştırmada 5. sınıf düzeyinde en çok değişmece, deyim, 

kişileştirme ve benzetme örneği vardır. Diğer araştırmalarda, metinlerin ve öğrencilerin en 

çok deyim, kişileştirme, atasözü, benzetme, değişmece ve kapalı eğretileme öğelerinden 

yararlandığı belirlenmiştir.  
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Bu yaş grubu çocukları için şiirlerde/metinlerde değişmeceler kullanılabilir. 

Atasözlerinden de yararlanılması beklenir; oysa incelenen şiirlerde atasözlerinin yer 

almadığı belirlenmiştir. En çok yer verilen öğelerden biri olan benzetmenin ve 

kişileştirmenin de daha çok somutlamaya dönük (somut-somut anlamlı) olduğu görülmüştür. 

Çizelge 8’de 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur. 

Çizelge 8 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

MEB: 10, 38, 

56 

Öğün: 46, 76, 

91, 100 

Değişmece - 16 - 24 

MEB: 38, 44, 

56, 64, 82 

Öğün: 50, 76, 

100 

Benzetme 28 8 5 2 

Deyim aktarması: - - - - 

MEB: 10 a) Açık eğretileme 1 - - - 

MEB: 10 b) Kapalı eğretileme 1 - - - 

MEB:10, 38, 

64, 82 

Öğün: 50, 76, 

91, 100 

c) Kişileştirme 19 - - - 

MEB: 64 d) Konuşturma 2 - - - 

MEB: 38 e)Somutlaştırma - - 2 - 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

Öğün: 113 Ad aktarması 1 - - - 

Sapma - - - - 

MEB: 10, 38, 

56, 64  

Öğün: 46, 50, 

76, 91, 113 

Deyim 

- 

1 3 21 

Atasözü - - - - 

Çizelge 8’e göre 6. sınıf hem MEB hem Öğün Yayınevine ait Türkçe ders kitabında 

yer alan şiirlerde en çok benzetme (43) ve değişmece (40) vardır.  Benzetme ve değişmeceyi, 

deyim (25) ve kişileştirme (19) izlemiştir. Diğer öğelere yer verilme sıklığı konuşturma (2), 
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somutlaştırma (2), açık eğretileme (1), kapalı eğretileme (1),  ad aktarması (1) biçimindedir. 

Alışılmamış bağdaştırma, sapma ve atasözü kullanılmamıştır. Aşağıda 6. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

MEB Yayınevi 

“Raflarda bin bir çiçek” (açık eğretileme, s. 10) 

“Cahil mezarını kazar” (mezarını kazmak, deyim, s. 10) 

“Savaş yalazlarıyla ak etti kara günü, (değişmece, s. 38) 

Barışlarla süsledi yurdunu, yeryüzünü.” (somutlaştırma, s. 38) 

“Umutlar yeşerince ilkyazı kışla açan, 

Kördüğümü kılıçla değil bakışla açan.” (değişmece, s. 38) 

“Milletimin şan ve zafer 

Takı sensin öğretmenim.” (benzetme, s. 44) 

“Dillerden hiç düşmeyecek, 

Türkü sensin öğretmenim.” (benzetme, s. 44) 

“Sana benim gözümle bakmayanın 

Mezarını kazacağım.” (mezarını kazmak, deyim, s. 56) 

“Meşe, bir gün, saza demiş: (konuşturma, s. 64)  

— Doğrusu Tanrı size haksızlık etmiş. 

Minnacık serçe konsa üstünüze 

Beliniz bükülüverir. 

Suları ürperten seher yeli 

Baş eğdirir size (baş eğmek, deyim, s. 64) 

Bir de benim şu dağ gibi gövdeme bak!” (benzetme, s. 64) 

“Dimdik durmuş, boyun eğmemişsin.” (dimdik durmak, boyun eğmek, deyim, s. 64) 

“Halı gibi nakışlandı ovalar” (benzetme, s. 82) 

Öğün Yayınevi 

“Cana can katan sözleriniz bende.” (cana can katmak, deyim, s. 46) 

“Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar” (benzetme, s. 50) 

“Canıma ciğerime dek işlemiş, (ciğerine işlemek, deyim, s. 76) 

Canıma ciğerime, 

Sapına kadar.” (sapına kadar, deyim, s. 76) 

“Türkülerde yunmuş yıkanmış dilim” (değişmece, s. 76) 

“Ben türkülerden aldım haberi.” (kişileştirme, s. 76) 

“Soğuklar zalimdi; kışlar amansız” (kişileştirme, s. 91) 

“Eflatun'dan satırlar okuyacağım.” (ad aktarması, s. 113) 
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6. sınıf şiirlerinde en çok yer alan değişmecenin ve deyimin öğrencilerin sözcük 

dağarcığını geliştirecek nicelikte olduğu söylenebilir. Yaman (2013) da çalışmasında MEB 

Yayınevi 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde en çok değişmece (162) ve deyim (72) 

örneği olduğu bulgusunu elde etmiştir.  

En çok yer alan öğelerden biri olan benzetmenin de daha çok somutlamaya dönük 

(somut-somut anlamlı) olduğu görülmüştür. En çok örneği bulunan diğer bir öğenin, 

deyimlerin Türkçe ders kitabındaki metinlerde yer alması, öğrencilerin, sözcüklerin yeni ve 

soyut anlamlar kazanabildiğini, söz öbeği biçimine gelebildiğini; değişmecelere yer 

verilmesi de sözcüklerin temel anlamlarının dışında kullanılabildiğini görmelerini, 

sözvarlığının zenginleşmesini ve soyutlama yaparak düşünebilmelerini sağlar.  

Çizelge 9’da 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur.  
 

Çizelge 9 

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme 

Sıklığı 

Sayfa Numarası 
İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

MEB: 38, 48 

Öğün: 44, 66, 96 
Değişmece - 9 - 7 

MEB: 38, 46, 71, 

86 

Öğün: 29, 48, 75, 

96, 117 

Benzetme 24 - 2 2 

 Deyim aktarması: - - - - 

Meram: 29, 96 a) Açık eğretileme 2 - - - 

MEB: 71, 75 b) Kapalı eğretileme 2 - 1 - 

MEB: 48, 71 

Meram: 29, 44, 

96, 117 

c) Kişileştirme 14 - - - 

MEB: 71 d) Konuşturma 1 - - - 

MEB: 48, 86  

Meram: 66 
e)Somutlaştırma 

- 
- 3 - 

MEB: 48 
f)Alışılmamış 

bağdaştırma 
- - - 1 

MEB: 46 Meram: 

75 
Ad aktarması 

2 
- - - 

 Sapma - - - - 

MEB: 38, 48, 71 

Meram: 75, 96, 

117 

Deyim 

- 

2 - 14 

 Atasözü - - - - 
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Çizelge 9’a göre 7. sınıf hem MEB hem Meram Yayınevine ait Türkçe ders kitabında 

yer alan şiirlerde en çok benzetme (28) yapılmıştır.  Benzetmeyi, değişmece (16), deyim (16) 

ve kişileştirme (14) izlemiştir. Diğer öğelerin sıklığı sırasıyla kapalı eğretileme (3), 

somutlaştırma (3), açık eğretileme (2), ad aktarması (2), konuşturma (1), alışılmamış 

bağdaştırma (1) biçimindedir. Sapma ve atasözü örneği yoktur. Aşağıda 7. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alan şiirlerdeki imgesel dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

 

MEB Yayınevi 

 

“Ayak altında kalır, solarız ayan beyan.” (değişmece, s. 38) 

 

“Önem göstermeyenler düşmana boyun eğer” (boyun eğmek, deyim, s. 38) 

 

“Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda” (benzetme, s. 46) 

 

“Ay üşümüş (kişileştirme, s. 48) ellerimde kayardı” (somutlaştırma, s. 48)  

 

“Dağlarda masallardan kopup gelmiş” (kopup gelmek, deyim, s. 48) 

 

“Masal sofraları ve bir çocuk, (alışılmamış bağdaştırma, s. 48) 

 

“Öküz ayağı gibi idi sanki ayağı!” (benzetme, s. 71) 

 

“Kurdun bileği gibi idi sanki bileği!” (benzetme, s. 71) 

  

“Bir insan idi fakat tüylerle dolu idi!” (kapalı eğretileme, s. 71) 

 

“Artık bu durum onu, can evinden vurmuştu, (canevinden vurmak, deyim, s. 71) 

 

“Döndü bu kurt Oğuz’a, tıpkı bir insan gibi!  

Ağzından sözler döktü, tıpkı bir lisan gibi! (benzetme, s. 71) 

Dedi: “Ey! Ey! Oğuz ey! Bilirim ne dilersin! 

Urum’un illerinde savaş yapmak istersin!  

Ey Oğuz! Askerini ben kendim güdeceğim! 

Ordunun en önünde, ben de yürüyeceğim!” (konuşturma, s. 71) 

 

“Üç gümüş ok kuzeye, sanki kanatlanmıştı.” (kapalı eğretileme, s. 71)  

 

“Derin derin derelerden dönerek 

Arayıp aslını ağlayan sular” (kişileştirme, s. 86) 

 

Meram Yayınları 

“O çay ağır akar, yorgun mu bilmem? (kişileştirme, s. 29) 

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem? (kişileştirme, s. 29) 

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?” (kişileştirme, s. 29) 
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“Kati yükseklerden uçucu olma.” (değişmece, s. 66) 

“Ben giderim adım kalır” (adı kalmak, deyim, s. 75) 

“Can kafeste durmaz uçar” (kapalı eğretileme, s. 75) 

“Davran bre pehlivan ha ömrüne bereket.” (ömrüne bereket, deyim, s. 96) 

“Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret.” (değişmece, s. 96) 

“Davran deli fişek (değişmece), karayel fırtınası.” (açık eğretileme, s. 96) 

“İliklerime kadar ısıt beni” (iliğine/iliklerine kadar, deyim, s. 117) 

7. sınıf düzeyindeki şiirlerde en çok değişmece, deyim, kişileştirme ve benzetmeden

yer almıştır. Yaman (2013) 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine yaptığı 

çalışmasında en çok değişmece örneğine rastlamıştır. Ustaoğlu (2015) da çalışmasında, 7. 

sınıfların metinlerinde benzetme ve deyim kullanımının çok olduğunu saptamıştır. Şiirler 

üzerine yapılan bu çalışmayla Yaman’ın ve Ustaoğlu’nun çalışması karşılaştırıldığında en 

çok yer verilen öğelerin benzer olduğu görülmektedir. Şiirlerde en çok kullanılan öğelerden 

olan benzetmeler ve kişileştirmeler 7. sınıf öğrencileri için soyut anlamlı da kullanılabilir.   

Çizelge 10’da 8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerdeki imgesel dili 

yapılandıran öğelere yer verilme sıklığı somutluk-soyutluk açısından incelenerek 

sunulmuştur. 

Çizelge 10 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlerde İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Yer Verilme

Sıklığı

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

MEB: 10, 50, 

68, 86, 90 

Evren: 10, 41, 

49, 59, 85 

Değişmece - 11 - 25 

MEB: 10, 50, 

86, 90 

Evren: 10, 41, 

49, 59, 85 

Benzetme 16 2 2 - 

Deyim aktarması: - - - - 

a) Açık eğretileme - - - - 

Evren: 41, 49, 

85 
b) Kapalı eğretileme 2 - 1 - 

(devam ediyor) 
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Çizelge 10 (devam) 

Sayfa 

Numarası 

İmgesel Dili 

Yapılandıran Öğeler 

Somut-

Somut 

Somut-

Soyut 

Soyut-

Somut 

Soyut-

Soyut 

MEB: 50, 86, 

90 

Evren: 41, 49, 

59, 85 

c) Kişileştirme 9 - 1 - 

MEB: 14-15, 

66 
d) Konuşturma 2 - - - 

e)Somutlaştırma - - - - 

f)Alışılmamış

bağdaştırma
- - - - 

MEB: 50, 86 

Evren: 41, 85, 

95 

Ad aktarması 

7 

- - - 

Sapma - - - - 

MEB: 10, 50, 

68, 86 

Evren: 49, 59 

Deyim 

- 

3 - 17 

Evren: 59 Atasözü 1 - - - 

Çizelge 10’a göre 8. sınıf hem MEB hem Evren Yayınevine ait Türkçe ders kitabında 

yer alan şiirlerde en çok değişmece (36), benzetme (20) ve deyim (20) örneği vardır. Diğer 

öğelere yer verilme sıklığı kişileştirme (10), ad aktarması (7), kapalı eğretileme (3), 

konuşturma (2), atasözü (1) biçimindedir. Somutlaştırmaya, açık eğretilemeye, alışılmamış 

bağdaştırmaya ve sapmaya hiç yer verilmemiştir. Aşağıda 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında 

yer alan şiirlerdeki imgesel dili yapılandıran öğelerden örnekler sunulmuştur:  

MEB Yayınevi 

“Bir düz ovada koşarcasına 

Yayıldım, dağıldım sayfalarında.” (değişmece, s. 10) 

“Yaz ortasında, 

Dağlarıma, ovalarıma, yoluma.” (değişmece, s. 10) 

“Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler” (dile gelmek, deyim, s. 50) 

“Şakısın dilinde Karacaoğlan” (ad aktarması, s. 50) 

“Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri”  (ad aktarması, s. 86) 

“Dostunun yüz karası…” (değişmece, s. 86) 
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Evren Yayınevi 

“Bazen sırrımıza olurlar perde” (değişmece, s. 10) 

“Müjdeler var yurdumun toprağına taşına” (ad aktarması, s. 41) 

“Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım” (kapalı eğretileme, s. 41) 

“Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar, (kopup gelmek, deyim, s. 49) 

“Görünce kanın kaynar, o an damarında.” (kanı kaynamak, deyim, s. 49) 

“Doyum olmaz, bir görsen Köroğlu’nun barını” (doyum olmamak, deyim, s. 49) 

“Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez.” (benzetme, s. 49) 

“Yurda kurban yiğitler bu halkaya girdiler.” (değişmece, s. 49) 

“Dağlar gibi Dadaşlar kımıldandı durmadan.” (benzetme, s. 49) 

“Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz.” (eski düşman dost olmaz, atasözü, 

s. 59)

“Kül, tepecik olmaz, Güveyi oğul olmaz.” (değişmece, s. 59) 

“Bize de hürriyet verir bu toprak” (ad aktarması, s. 85)  

“Baba, oğul, ana, bal taşıyarak…” (kapalı eğretileme, s. 85) 

“Benzedi evimiz altın peteğe” (benzetme, s. 85) 

Şiirlerde sık yer verilen öğelerden biri olan benzetmeler, daha çok somutlamaya 

(somut-somut, soyut-somut anlamlı) dönüktür. İncelenen 8. sınıf düzeyindeki şiirlerde en 

çok değişmece, benzetme ve deyim yer almıştır. Ustaoğlu (2015) 8. sınıf Türkçe ders kitabı 

metinleri üzerine yaptığı çalışmasında eğretileme kullanımının diğer öğelere göre daha çok 

olduğunu belirlemiştir. Bu durum, 8. sınıf düzeyindeki diğer metin türleriyle şiirler arasında 

sık yararlanılan öğeler açısından farklılık olduğunu gösterebilir. Yıldırım (2012) 

araştırmasında 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerde en çok benzetmeden, 

kişileştirmeden ve konuşturmadan; Kaplan (2012) da araştırmasında 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki şiirlerde en çok benzetme, kişileştirme ve somutlaştırma örneği olduğunu 

saptamıştır. Yıldırım ve Kaplan’ın araştırması ve yapılan bu araştırmanın bulguları 

karşılaştırıldığında en çok kullanılan öğelerde farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum, 

Yıldırım’ın ve Kaplan’ın araştırma yaptığı yıllardaki kitapların farklı yayınevlerinden 

basılmış olmasından ve dolayısıyla kitaplardaki şiirlerin farklı olmasından kaynaklanabilir.  
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Çizelge 11’de yaş gruplarına göre imgesel dili yapılandıran öğelere şiirlerde yer 

verilme sıklığı sunulmuştur.*2  

 

Çizelge 11 

 

Yaş Gruplarına Göre İmgesel Dili Yapılandıran Öğelere Şiirlerde Yer Verilme Sıklığı 

Kategori 6-8 yaş 8-10 yaş 10-12 yaş 12-14 yaş 

 (1-2. Sınıf) (3-4. Sınıf) (5-6. Sınıf) (7-8. Sınıf) 

Değişmece 6 11 56 52 

Benzetme 14 44 52 48 

Deyim 

aktarması: 
3 1 - - 

a)Açık 

eğretileme 
1 - 3 2 

b)Kapalı 

eğretileme 
2 1 3 6 

c) Kişileştirme 10 18 31 24 

d) Konuşturma 7 1 2 3 

e)Somutlaştırma 1 3 8 3 

f)Alışılmamış 

bağdaştırma 
- - - 1 

Ad aktarması 1 3 3 9 

Sapma - - - - 

Deyim 7 6 39 36 

Atasözü - - - 1 

 

Çizelge 11’de görüldüğü üzere 1. ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde 

benzetmenin neredeyse tamamı (13), kişileştirmenin (10), konuşturmanın (7), deyim 

aktarmasının (3), eğretilemenin (3), somutlaştırmanın (1) ve ad aktarmasının (1) tamamı her 

2 sınıf düzeyinde de somut kavramları anlatmak için yer almıştır. Değişmece (6) ise somut 

anlamlı bir sözcüğü soyutlamış ya da soyut anlamlı sözcüğü yine soyut bir kavramla 

anlatmıştır. Deyimlerin yarısı (4) somutlamaya (somut-somut, soyut-somut anlamlı) diğer 

yarısı da soyutlamaya dönük (somut-soyut, soyut-soyut anlamlı) kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda değişmecelerin tamamının soyut, deyimlerin de bazılarının soyut söylenebilir.  

3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde değişmece (11), somut anlamlı bir 

sözcüğü soyutlamış ya da soyut anlamlıyı soyut bir kavramla anlatmıştır. Deyimlerin 

                                                 

* İnceleme, Sever’in (2012) yaş gruplamalarına denk gelen sınıf düzeylerine göre yapılmıştır. 6-8 yaş grubu 

(1. ve 2. sınıf), 8- 10 yaş grubu (3. ve 4. sınıf), 10-12 yaş grubu (5. ve 6. sınıf), 12 yaş ve üzeri çocuklar (7. ve 

8. sınıf) kabul edilmiştir. Bulgular bu gruplamalara uyularak raporlaştırılmıştır. 10-12 yaş ve 12 yaş üzerindeki 

çocuklara yönelik şiirlerde imgesel dil öğelerine yer verilme sıklığı, MEB ve özel yayınlardaki sıklıklar 

toplanarak hesaplanmıştır.  
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tümünde (6) sözcükler temel anlamlarının dışında kullanılmıştır.  Benzetmelerin büyük bir 

bölümü (39) somut bir anlatım sağlamıştır. Kişileştirmenin (18), ad aktarmasının (4), 

somutlaştırmanın (3), konuşturmanın (1) tamamı her 2 sınıf düzeyinde de somut kavramları 

anlatmıştır.  

Kişileştirme ve konuşturma, şiiri, düşünceleri sıkıcılıktan, basmakalıplıktan kurtarır. 

Benzetme, sözün daha canlı, etkili biçimde anlatılmasını sağlar. Çocuk okurların belleğinde 

yeni imge ve tasarımların oluşmasına yardımcı olur. Aktarmalar da söylenmek istenenin 

daha az sözcükle, daha vurgulu, etkili, canlı bir biçimde ve daha kolay anlatılmasını sağlar. 

Dolayısıyla bu dönemde somut, metnin örüntüsü içinde benzetmeler, aktarmalar, 

kişileştirmeler ve konuşturmalar kullanılabilir.  

Şiirlerdeki deyimlerin sayısı arttırılabilir; çünkü deyim çarpıcı, yoğun bir anlatım 

sağlar. Çoğunun temel anlamından ayrı bir anlamı bulunur, anlatımı güçlendirir, güzelleştirir 

(Bilgin, 2014). Türkçenin anlatım gücünü ortaya koyar (Aksan, 2011b). Toplumun 

kültürünü yansıtarak etkili bir anlatıma yardımcı olur. 

5. ve 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde değişmecelerin tamamı, soyut 

anlamlı bir sözcüğü soyutlamış ya da somut anlamlıyı soyut bir kavramla anlatmıştır. 

Deyimlerin de neredeyse tamamında (35) sözcükler temel anlamlarının dışındadır. 

Benzetmelerin büyük çoğunluğu (3/4’ü) somut anlamlıdır. Kişileştirmeler (31), 

eğretilemeler (4), konuşturmalar (4) ve ad aktarmalar (4) somut kavramları anlatmıştır.  

İncelenen şiirlerde benzetmeler, ad aktarması ve deyim aktarması türleri somut 

biçimde yer almıştır. Bu öğeler, öğrencileri yazınsal yapıtlara hazırlayabilir; onların anlama 

ve anlatma becerilerini geliştirir, sözcüklerin farklı anlamlarda kullanılabileceğini 

görmelerini sağlar, yaratıcı düşünme becerilerini geliştir, görsel imge oluşturmalarını sağlar. 

Dolayısıyla soyut işlemler dönemine geçiş aşamasındaki çocuklar için şiirlerde daha çok 

soyut anlamlıların kullanılmasının daha uygun olduğu söylenebilir. Soyut anlatımlarla 

çocuklar çok boyutlu, eleştirel ve imgelerle düşünmeye başlayabilir. 

7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde benzetmelerin büyük çoğunluğu 

(46), kişileştirmeler (24), ad aktarması (9), eğretilemeler (7), somutlaştırmalar (3) ve 

konuşturma (1) somut anlamlı yer almıştır. Değişmeceler (52) ve deyimler (36)  ise somut 

anlamlı bir sözcüğü soyutlamış ya da soyut anlamlıyı soyut bir kavramla anlatmıştır. 

Şiirlerdeki soyut anlamlı öğeler, öğrencilerin kavram tasarımı süreci işletebilir, üst düzey 

düşünme becerisinin gelişimine koşut olarak imgesel dil becerisini geliştirebilir ve 

kavramlar arasında bağ kurmalarını sağlayabilir.  
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Atasözü her iki yaş grubuna (10-12/12-14 yaş) yönelik şiirlerde yalnızca bir kez yer 

almıştır. Atasözü, “Ataların geçmişteki yaşayış, deneyim ve gözlemleriyle ortaya 

koydukları, halkça öğüt olarak benimsenen, kalıplaşmış, anlamlı, kısa ve özlü söz”dür 

(TÜBA, 2011: 80). Bir toplumun deneyimlerini, maddi ve manevi birikimleriyle birlikte 

Türkçenin inceliklerini, anlatım olanaklarını yansıtır. “Bir ulusun değer yargılarını aktaran; 

söyleyeni bilinmeyen, kamuca benimsenmiş, yalın, özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. Bir ulusun 

düşünme, duyma biçimi, olaylar karşısındaki tutumu atasözlerine yansır” (Adalı, 2004: 108). 

Bu doğrultuda atasözlerine şiirlerde yer verilmesinin öğrencilerin dil ve kültür bağlamında 

kazanımları açısından önemli olduğu söylenebilir. Atasözlerinin şiirlerde kullanımının 

deyimlere ya da diğer dil öğelerine göre daha zor olduğu da belirtilmelidir.  

Çizelgelerde (çizelge 2’den 11’e kadar) imgesel dil öğelerine yer verilme sıklığına 

ilişkin (sınıf düzeylerine ve yaş gruplarına göre) bulgular sunulmuştur. Bunların yanı sıra 

aşağıda, bazı şiirler ve öğelerle ilgili bulgulara yer verilmiştir:  

 Alışılmamış bağdaştırma 1-8. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerde yalnızca bir kez

yer almış, sapmadan ise hiç yer almamıştır. Hem şiir dili hem de imgesel dil becerisi

açısından önemli olduğu düşünülen, güzelduyusal (estetik) bir etkiye sahip olan bu

dil öğelerinin şiirlerde daha çok yer alması gerektiği söylenebilir.

 Şiirlerde deyim ve ad aktarmalarının az sayıda kullanıldığı belirlenmiştir.

Aktarmalar, çocukların çağrışım alanlarını genişletmelerine yardımcı olur. Bireyler,

çağrışım alanlarının genişliklerine, anlam evrenlerine göre anlamlar çıkarır ve

dolayısıyla anlamlandırma süreci daha etkin hale gelir.

 1-8. sınıf düzeyindeki şiirlerde eğretilemeye yer verilme sıklığı düşüktür. Eğretileme

kavramlar, sözcükler arasında bağ kurmayı dolayısıyla ilişkisel düşünmeyi sağlar.

Bir sözcüğe farklı açılardan bakmaya yardımcı olur. “Anlatıma güç katar, etkiyi

artırır, istenileni kısa yoldan aktarmayı sağlar. Önceleri tek bir bireyin yaratıcısıdır,

kullandıkça benimsenip yaygınlaşır, ortak dil kullanımına geçer. Sözcükler bu yolla

yeni anlamlar kazanır” (Adalı, 2004: 113). Belirtilen nedenlerden dolayı şiirlerde

eğretilemelere daha çok yer verilmesi ve kitaplardaki şiirlerin buna göre seçilmesi

çocukların dil ve düşünce gelişimi için yararlı olabilir.

 1-8. sınıf Türkçe ders kitabındaki bazı şiirlerde imgesel dil öğeleri yer almamaktadır.

Bazılarında ise çok sayıda imgesel dil öğesi vardır ve bu öğeler şiirin tamamına

yayılmıştır. Şiirin tümü imgesel bir anlatımla kurgulanmıştır:

“Atla Eşek”, “Ben Bir Küçük Fidanım” (1. sınıf Türkçe ders kitabı)
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“Sabah”, “Annelerin En Güzeli”, “Yağmur Hanım” (2. sınıf Türkçe ders kitabı ) 

“Güzel Türkçem”, “Türkiye” (4. sınıf Türkçe ders kitabı ) 

“Kütüphane”, “100. Yıl Atatürk Marşı”, “Soylu Bilgi Ağacı”, “Meşe ile Saz” (6. sınıf 

Türkçe ders kitabı, MEB Yayınevi) 

“Anacığım”, “Türküler Dolusu”, “Kütüphane” (6. sınıf Türkçe ders kitabı, Öğün 

Yayınları) 

“Bar” (8. sınıf Türkçe ders kitabı, Evren Yayınları) 

Bazı şiirlerde imgesel dil öğelerinin yer almaması, bazılarında ise çok sayıda olması, 

kitaplardaki şiirlerin imgesel dil kullanımına dikkat edilmediğinin ve dolayısıyla 

buna göre seçilmediğinin göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Ders kitaplarında yer 

alan şiirlerin seçiminde özensiz davranıldığına ilişkin bulgular diğer araştırmalarda 

da vardır. Kaplan (2012) ders kitaplarındaki şiirlerin ve şairlerin gelişigüzel 

seçildiğini ünlü şairlerin şiirlerine yer verilmediğini belirtmiştir. Çulha (2013) da 

incelediği 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarında şiirlerin sayı açısından yeterli ve öğrencilere 

sözvarlığı kazandırılmasının çok fazla önemsenmiş olmadığını belirtmiştir. Kummuz 

ise (2015) 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerle ilgili yaptığı çalışmasında; 

çocuğa göre olan şiirlere ders kitaplarında yer verilmediğini belirlemiştir. Kaplan 

(2010)  6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarıyla ilgili araştırmasında ders kitabı 

yazarları, editörleri tarafından söz sanatları konusuna gereken önemin verilmediği; 

kitaplara seçilen metinlerin söz sanatları içermesine çok dikkat edilmediği 

sonuçlarına ulaşmıştır.  

 İmgesel dili yapılandıran öğelere yer verilme sıklığında sınıf düzeyleri yükseldikçe

(1. sınıftan 8. sınıfa doğru) düzenli biçimde artış olmamıştır; ancak şiirler sınıf

düzeylerine ve seslendiği yaş grubunun dilsel gelişim özelliklerine göre

değerlendirildiğinde (özellikle somutluk-soyutluk açısından) somut işlemler

dönemindeki çocuklar tarafından anlaşılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer

bir bulgu, Ustaoğlu’nun (2015) ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde

metaforlar üzerine yaptığı araştırmasında vardır. Araştırmada 6, 7 ve 8. sınıf

düzeyindeki metinlerde yer alan söyleyişler somutluk-soyutluk açısından

değerlendirilmiş ve somut anlamlıların daha fazla olduğu saptanmıştır.

 Soyut işlemler dönemindeki çocuklara seslenen şiirler seçilirken dil gelişim

özellikleri göz önünde bulundurulmamış, şiirler kitaplara rastlantısal alınmıştır; oysa

imgesel dil çocuk okura çağrışımlar ve değişik tasarımlarla örülmüş bir evren sunar

(Sever, 2012; 2013a), sözvarlığını geliştirir, duygu, düşünce ve tasarımları
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kuruluktan, sıkıcılıktan kurtarır. Söyleneni etkili kılar, gereksiz ayrıntılardan kurtarır 

(Girmen, 2007), dile canlılık ve güç katar. İmgelerle düşünmeye başlayan çocuk, 

somut-soyut kavramlar arasında bağ kurabilir, ilişkileri sezinleyebilir. İmgesel dil de 

şiirler aracılığıyla gelişebilir. Kıbrıs (2004) araştırmasında şiirler kullanılarak 

derslerin işlendiği deney grubundaki öğrencilerin derslerde kontrol 

grubundakilerden daha fazla imgesel öğelerden yararlandıklarını belirlemiştir. Bu 

bulgu, şiirlerin imgesel dil kullanımına ve dil gelişimine katkısı olduğunun bir 

göstergesi olarak değerlendirilmiştir.   

Genel bir değerlendirmeyle imgesel dil, kavramlarla düşünmeyi; kavramlar da 

soyutlamayı, soyut düşünmeyi gerektirir. Soyutlama kavramların ürünüdür. Soyut 

düşünmenin gelişimine koşut olarak dilde soyut ve imgesel kullanımlar gelişir. Dolayısıyla 

imgesel dil ve soyut düşünme arasında karşılıklı bir ilişki vardır. İmgesel anlatım belleğe, 

somut ya da soyut bir varlığın anlatımı sırasında başka bir somut ya da soyut varlık arasında 

bağ kurma işlevi yüklediği için okurların anlamlandırma sürecini etkin kılar. Bireylerden 

beklenen de soyut düşünmenin gelişmesiyle birlikte soyut kavramları anlayabilmeleri ve 

imgesel anlatımın yeğlendiği metinleri anlamlandırabilmeleridir. Şiirlerin/metinlerin 

imgesel anlatımındaki yoksunluk, anlama becerisini olumsuz bir biçimde etkileyebilir. 

Somut ve soyut kavramlar arasında bağ kurulamamasına; soyut kavramların 

anlaşılamamasına; kavram tasarımı sürecinin etkili bir biçimde işletilememesine ve 

anlatımların yazınsallığını etkileyerek daha az çarpıcı, daha sıradan ve tekdüze olmasına 

neden olabilir. Bu nedenle çocukların imgesel dil kullanım örneklerini yansıtan şiirlerle 

buluşturulması, şiirler aracılığıyla imgesel dil becerisinin geliştirilmesi önemlidir. Oysa 1. 

sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerde uyaklı ve ölçülü olma amacı güdülmüş, sözcük 

yığışmacaları yer almıştır. Bazı şiirlerin özgün biçimlerine değil, düzenlenmiş ve kısaltılmış 

biçimlerine yer verilmiştir. 2. sınıf ders kitabında şiir niteliği taşımayan söz yığışmacaları 

bulunmaktadır. Bunlar manzume olarak adlandırılabilir. Birkaç şiir kısaltılarak kitaplara 

alınmıştır. 3. sınıf ders kitabındaki şiirler arasında, özellikle imgesel dil kullanımı açısından, 

şiir niteliğinde olanlar vardır. Bazı şiirler de kısaltılarak kitaba alınmıştır. 4, 5 ve 6. sınıf ders 

kitaplarında öğreticiliğin, açık iletilerin ve sözcük yığışmacalarının olduğu manzumelerin 

yanı sıra nitelikli şiirler de yer almaktadır. Kısaltılmış ve düzenlenmiş şiirlere de 

rastlanmaktadır. 7. sınıf ders kitaplarında nitelikli şiirlerin yer aldığı ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

sınıf düzeyindeki kitaplarla karşılaştırıldığında nitelikli şiirlerin sayısının daha fazla olduğu 

söylenebilir. 8. sınıf ders kitaplarında nitelikli, sanatsal yönü olan şiirlerden daha çok 

manzumeler yer almaktadır.  
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1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında, şiirlerin bazılarının düzenlenerek ve kısaltılarak 

yer alması olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Kitaplarda, ölçü ve uyak amacı 

güden, ders verme kaygısı taşıyan manzumelerin, söz yığışmacalarının yanında yazınsal 

nitelikli şiirler de yer almaktadır. Çocuk edebiyatı alanında yapıtları olan şairlerin şiirleriyle 

birlikte yetişkin edebiyatında da yapıtları olan Ali Püsküllüoğlu, Mustafa Ruhi Şirin, Ayla 

Çınaroğlu, Hasan Ali Yücel, Talat Tekin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, T.S. Eliot, 

Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya, Ümit Yaşar Oğuzcan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Âşık 

Veysel, Karacaoğlan, Atilla İlhan, Talip Apaydın ve Ahmet Kutsi Tecer gibi sanatçıların 

yazmış olduğu şiirler de bulunmaktadır. Bu şiirler seslendiği sınıf düzeyindeki çocuğa göre 

yazılmıştır. Püsküllüoğlu’nun şiiri 1. sınıf düzeyindeki; Şirin’in şiiri 2. sınıf düzeyindeki; 

Çınaroğlu’nun şiiri 2. ve 3. sınıf düzeyindeki; Tekin’in şiiri 4. sınıf düzeyindeki; 

Dağlarca’nın şiiri 5. ve 6. sınıf düzeyindeki; Eliot, Yücel, Necatigil ve Gökyay’ın şiirleri 5. 

sınıf düzeyindeki; Asya, Veysel, Karacaoğlan, İlhan ve Apaydın’ın şiirleri 7. sınıf 

düzeyindeki; Oğuzcan’ın şiiri 6. ve 7. sınıf düzeyindeki, Tecer’in şiiri de 8. sınıf düzeyindeki 

çocuğa göredir.  
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BÖLÜM V 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı sonuçlar ve öneriler 

sunulmuştur. Bölüm, iki başlık biçiminde yapılandırılmıştır.  

5.1. Sonuçlar 

1) 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki bazı şiirlerde imgesel dili yapılandıran

öğeler yer almamaktadır. 1. sınıf düzeyindeki 31 şiirin 23’ünde imgesel dil kullanımı 

yoktur ve imgesel dil kullanımı olmayan şiirler 5-6 dizeden oluşmaktadır. 2. sınıf ders 

kitabındaki şiirlerin ikisinde imgesel dil öğeleri yoktur. 5. sınıf ders kitabındaki 13 şiirden 

yalnızca birinde imgesel dil öğelerine rastlanmamıştır.  

2) Değişmece, benzetme, kişileştirme, konuşturma, somutlaştırma, ad aktarması

ve deyim sıklıkları sınıf düzeyleri yükseldikçe (1. sınıftan 8. sınıfa doğru) düzenli bir 

biçimde artmamıştır. İmgesel dil öğelerinin kullanımı çocukların yaş ve gelişim 

düzeylerine uygun bir ilerleme göstermemiştir.  Şiirler kitaplara seçilirken bu duruma 

dikkat edilemediği, şiirlerin kitaplara rastlantısal alındığı belirlenmiştir. 

3) Deyim aktarması (duyular arası aktarma), açık ve kapalı eğretileme,

konuşturma, somutlaştırma düşük sıklıktadır. Yer alma sıklıklarının düşük olması 

yayınevleri arasında (6, 7, 8. sınıf düzeyinde biri MEB diğeri özel yayınevi) karşılaştırma 

yapabilme konusunda güçlük yaratmaktadır. 

4) Değişmece, benzetme ve ad aktarması öğelerine yer verilme sıklığı açısından

farklı yayınevlerine ait 6, 7, 8. sınıf düzeyindeki kitaplar birbirlerine üstün değillerdir. 

5) Kişileştirme sıklık açısından 6, 7, 8. sınıf düzeyinde özel yayınevine ait kitapta

oransal olarak daha fazla, deyim ise MEB Yayınevine ait kitapta oransal olarak daha 

fazladır.  

6) Atasözü ve alışılmamış bağdaştırma 1-8. sınıf düzeyindeki tüm şiirlerde

yalnızca bir kez kullanılmıştır. Sapma da şiirlerde hiç yer almamıştır. 
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7) Somut işlemler dönemindeki çocuklara seslenen şiirlerde yer alan benzetme,

deyim ve ad aktarması, eğretileme, kişileştirme, konuşturma, somutlaştırma öğeleri 

çocuğa göredir, genellikle somut anlamlıdır; değişmece ve deyim ise genellikle soyut 

anlamlıdır. Soyut işlemler dönemindeki çocuklara seslenen şiirlerde benzetme, 

eğretileme, konuşturma, kişileştirme, ad aktarması ve somutlaştırma daha çok somut 

anlamda kullanılmıştır. Değişmeceler ve deyimler ise genellikle soyut anlamlıdır. Kısaca 

ders kitaplarına şiirler seçilirken çocuğa göreliğin göz önünde bulundurulamadığı 

görülmüştür.  

8) Ders kitaplarına şiirler seçilirken yazınsallığın dikkate alınmadığı

belirlenmiştir. Şiirlerden bazılarının düzenlenmiş ve kısaltılmış biçimlerinin kitaplara 

alınması da olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. 1-8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yazınsal nitelikli şiirlerin yanı sıra ölçülü ve uyaklı olma amacı güden, ders 

verme kaygısı taşıyan manzumeler, imgesel dil kullanımı açısından şiir niteliği olmayan 

söz yığışmacaları da yer almaktadır. Şiirlerin imgesel anlatımındaki yoksunluk, anlama-

anlatma becerisini dolayısıyla iletişim becerisini ve bireyin sağlıklı bir biçimde yaşama 

katılmasını olumsuz bir biçimde etkileyebilir.  

5.2. Öneriler 

1) Şiirlerde seslendiği yaş grubunun dilsel gelişim özelliklerine uygun olarak

imgesel dil öğeleri bulunmalıdır ve buna dikkat edilerek şiirler kitaplara seçilmelidir. 

“Çocuklara Sunulması ve Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alması Salık Verilen Şiirler” 

başlığı şiirlerin, dil ve anlatım boyutuyla niteliği ve nasıl olması gerektiği konusunda 

ilgililere dönütler sunabilir. 

2) Bazı imgesel dil öğelerinin (açık ve kapalı eğretileme, konuşturma,

somutlaştırma, atasözü, alışılmamış bağdaştırma) şiirlerde kullanımı azdır, sapma ise hiç 

kullanılmamıştır. Bu imgesel dil öğelerinden çocukların dilsel gelişim özelliklerine uygun 

bir biçimde yararlanılmalı, öğelerin çeşitliliğine, yazınsallığına dikkat edilmelidir. 

Sayıları, sınıf düzeyleri yükseldikçe aşamalı bir biçimde artmalıdır. Şiirlerin bütün olarak 

imgesel bir anlatımla kurgulanmasına özen gösterilmelidir. 

3) Manzumelerin, ölçü, uyak, ders verme kaygısı güden sözcük yığışmacalarının,

anlatıların yerine ders kitaplarına seçilen şiirler yazınsal nitelikli ve çocuğa göre 

olmalıdır.  Çocukların dilsel gelişimlerini destekleyici şiirler ders kitaplarına alınmalıdır. 
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4) Araştırmacılar tarafından Türkçe ders kitaplarındaki diğer metin türleri de 

imgesel dil kullanımı açısından incelenebilir.  
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Ek A. 2015 Yılı 1-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Dil 

Becerisinin Gelişimiyle ve Şiirle İlgili Kazanımlar  

 

 Türkçe Dersi 1. Sınıf Kazanımları 

T1.2. Okuma 

T1.2.11. Şiiri düz yazıdan ayırt eder. (MEB, 2015: 17) 

 

 Türkçe Dersi 3. Sınıf Kazanımları 

T3.1. Sözlü İletişim 

T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. (Neden-sonuç, 

karşılaştırma, benzetme, örneklendirme vb. çıkarımlar üzerinde durulur.) (s. 20) 

T3.2. Okuma 

T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder. 

Sözvarlığı 

T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir. 

(Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, deyimler ve atasözleri 

sözlüğü, sözcük haritası, sözcük duvarı, sözcük kartları ve benzer araçlar 

kullanılacaktır.) 

T3.2.21. Sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 

T3.2.22. İsim ve fiilleri ayırt eder. 

T3.2.23. Çekim eklerinin işlevlerini bilir. (Çoğul ekleri ve ismin durum 

ekleri verilir.) (s. 21) 

 

 Türkçe Dersi 4. Sınıf Kazanımları  

T4.1. Sözlü İletişim 

T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. (Neden-sonuç, 

karşılaştırma, benzetme, örneklendirme vb. çıkarımlar üzerinde durulur.) (s. 23) 

T4.2. Okuma 

Anlama 

T4.2.7. Okuduğu metindeki temel anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı 

sözcükleri belirler. 

T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde 

kazandığı anlamı fark eder. (s. 23) 
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Sözvarlığı 

T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir. (Sözcükleri öğrenmek 

için görseller, resimli sözlük, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, sözcük 

haritası, sözcük duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.) 

T4.2.22. Sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 

T4.2.23. Eş sesli sözcüklerin anlamlarını ayırt eder. 

T4.2.24. Sözcük ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir. 

T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder. 

T4.2.26. Çekim eklerinin işlevlerini bilir. (İyelik ekleri ve fiil çekim ekleri 

verilir.) 

T4.2.27. Kısaltmaları ve bunların eklerini doğru okur. 

T4.2.28. Basit, türemiş ve birleşik sözcükleri ayırt eder. (Sözcük 

türetmenin mantığı kavratılır, yapım ekleri ezberletilmez.) (s. 24) 

T4.3. Yazma 

T4.3.3. Anlamlı ve kurallı cümlelerle bilgilendirici ve hikâye edici metin 

yazar. 

T4.3.3.5. Anlatımı zenginleştirmek için benzetme, kişileştirme, örnek 

gösterme gibi yöntemlerden yararlanır.  

T4.3.6. İçeriğe uygun, doğru sözcükler seçerek sözcüklerin temel, mecaz 

ve terim anlamlarını kullanır. (s. 25) 

 

 Türkçe Dersi 5. Sınıf Kazanımları 

T5.1. Sözlü İletişim 

T5.1.7. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. (Neden-sonuç, 

amaç-sonuç, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, 

abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar vb. üzerinde durulur.) (s. 26) 

T5.2. Okuma 

Sözvarlığı 

T5.2.18. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir. 

(Sözcükleri öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. 

araçlar kullanılacaktır.) 
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T5.2.19. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde 

kazandığı anlamı fark eder. 

T5.2.20. Sözcüklerin eş ve zıt anlamlarını bilir. 

T5.2.21. Eş sesli sözcüklerin anlamlarını ayırt eder. 

T5.2.22. İsimlerin ve sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder. 

T5.2.23. İsim ve sıfat tamlamalarını fark ederek bunların anlama olan 

katkılarını bilir. (s. 27) 

T5.3. Yazma 

T5.3.5. İçeriğe uygun atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. (s. 28) 

 

 Türkçe Dersi 6. Sınıf Kazanımları 

T6.1. Sözlü İletişim 

T6.1.8. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. (Neden-sonuç, 

amaç-sonuç, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, 

abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar vb. üzerinde durulur.) (s. 29)  

T6.2. Okuma 

Sözvarlığı 

T6.2.23. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını 

belirler. (Sözcükleri öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. 

araçlar kullanılacaktır.) 

T6.2.24. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde 

kazandığı anlamı fark eder. 

T6.2.25. Sözcük ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları 

bağlama uygun şekilde kullanır. 

T6.2.26. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder. 

T6.2.27. Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder. (s. 30)  

T6.3. Yazma 

T6.3.5. İçeriğe uygun atasözleri, deyimler, özdeyişler kullanır. (s. 31) 
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 Türkçe Dersi 7. Sınıf Kazanımları 

T7.1. Sözlü İletişim 

T7.1.8. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. (Neden-sonuç, 

amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten 

ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar vb. üzerinde durulur.) (s. 32)  

T7.2. Okuma 

Anlama 

Sözvarlığı 

T7.2.24. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını 

belirler. (Sözcükleri öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler 

sözlüğü, vb. araçlar kullanılacaktır.) 

T7.2.25. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde 

kazandığı anlamı fark eder. 

T7.2.26. İmge olarak kullanılan sözcüklerin veya deyimlerin metinde 

kullanılan anlamlarını belirler. 

T7.2.27. Fiillerin cümleye kattığı anlam özelliklerini fark eder. 

T7.2.28. Zarfların cümleye kattığı anlamı ve işlevini fark eder. (s. 33)  

T7.3. Yazma 

T7.3.5. İçeriğe uygun atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 

T7.3.6. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik metin yazar. (s. 35) 

 

 Türkçe Dersi 8. Sınıf Kazanımları 

T8.2. Okuma 

Anlama 

T8.2.22. Okuduklarındaki söz sanatlarını bulur. (Benzetme, kişileştirme, 

konuşturma, zıtlık, abartma söz sanatları verilir.) 

Sözvarlığı 



120 

 

 

T8.2.29. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını 

belirler. (Sözcükleri öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler 

sözlüğü, vb. araçlar kullanılacaktır.) 

T8.2.30. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde 

kazandığı anlamı fark eder. 

T8.2.31. Fiilimsilerin cümledeki işlevini fark eder. (s. 37) 

T8.3. Yazma 

T8.3.5. İçeriğe uygun atasözleri, deyimler, özdeyişler kullanır. (MEB, 

2015: 38) 
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EK B. 2018 Yılı 1-8. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Dil 

Becerisinin Gelişimiyle ve Şiirle İlgili Kazanımlar  

 Türkçe Dersi 1. Sınıf Kazanımları 

T.1.3. Okuma 

Okumaya Hazırlık 

T.1.3.8. Şiir okur. 

 Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaları sağlanır. (s. 22)  

 

 Türkçe Dersi 2. Sınıf Kazanımları 

T.2.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.2.3.4. Şiir okur. 

Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuma ve 

ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır. (s. 24-25) 

Sözvarlığı 

T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 

T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. (s. 25)  

Anlama 

T.2.3.16. Metin türlerini tanır. 

Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir. (s. 25) 

T.2.4. Yazma 

T.2.4.2. Şiir yazar. (s. 26)  

 

 Türkçe Dersi 3. Sınıf Kazanımları 

T.3.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.3.3.4. Şiir okur. 

Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk altı kıtasını okuma ve 

ezberleme çalışmaları –zorlamamak kaydıyla- yaptırılır. (s. 28) 

Sözvarlığı 

T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 

T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 

T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. (s. 28) 
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Anlama 

T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder. 

Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir hakkında örneklerden 

yararlanılarak genel kısa bilgiler verilir. (s. 28-29) 

T.3.4. Yazma 

T.3.4.1. Şiir yazar. 

T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. (s. 29-

30)  

 

 Türkçe Dersi 4. Sınıf Kazanımları 

T.4.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.4.3.3. Şiir okur. 

Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk on kıtasını okuma ve 

ezberleme çalışmaları –zorlamamak kaydıyla- yaptırılır. 

T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur. 

Hikâye edici ve bilgilendirici metinler ile şiir okutulur. (s. 32) 

Sözvarlığı 

T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 

T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 

T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 

T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri 

belirler. 

T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 

T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarının anlamlarını 

sözlüklerden kontrol etmeleri sağlanır. 

b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük 

oluşturmaları sağlanır. (s. 32) 

Anlama 

T.4.3.23. Metin türlerini ayırt eder. 

Hikâye edici, bilgilendirici metinler ve şiir türünden örneklere yer 

verilerek genel, kısa bilgilendirme yapılır. 
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T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 

a) Neden-sonuç, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme gibi çıkarımlar 

yapılması sağlanır. (s. 32-33) 

T.4.4. Yazma 

T.4.4.1. Şiir yazar. 

T.4.4.12. Yazdıklarını paylaşır. 

b) Öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılmaları için teşvik 

edilmelidir. 

T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

T.4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 

T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 

“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 

T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile 

kullanır. 

T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. (s. 34-35) 

 

 Türkçe Dersi 5. Sınıf Kazanımları 

T.5.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 

türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. (s. 37) 

Sözvarlığı 

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için 

görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. 

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması 

teşvik edilir. 

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder. 
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T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 

Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı 

kavratılır. (s. 37) 

Anlama 

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin 

anlama olan katkısını değerlendirir. 

Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur. 

T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 

Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır. 

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 

duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur. 

T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir. 

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri 

ayırt eder. (s. 37-38) 

T.5.4. Yazma 

T.5.4.1.Şiir yazar 

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler 

kullanır. 

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 

Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve 

ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur. 

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır. (s. 38-39) 

 

 Türkçe Dersi 6. Sınıf Kazanımları 

T.6.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 

türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. (s. 41) 

Sözvarlığı 
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T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için 

sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. 

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması 

teşvik edilir. 

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 

İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde 

durulur. 

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını 

açıklar. 

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını 

açıklar. 

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin 

anlama olan katkısını değerlendirir. 

Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri 

üzerinde durulur. (s. 41) 

Anlama 

T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir. 

T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. 

Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların 

türlerine değinilmez. 

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 

duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur. (s. 42) 

T.6.4. Yazma 

T.6.4.1. Şiir yazar. 

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler 

kullanır. 
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T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin 

kullanılması sağlanır. (s. 42-43) 

 

 Türkçe Dersi 7. Sınıf Kazanımları 

T.7.1. Dinleme/İzleme 

T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme 

yollarını tespit eder. 

Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve 

benzetmenin belirlenmesi sağlanır. (s. 44) 

T.7.3. Okuma 

T.Akıcı Okuma 

T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 

türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. 

Sözvarlığı 

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için 

sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. 

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması 

teşvik edilir. 

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 

T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin 

anlama olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak 

ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur. 

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma 

(mübalağa) söz sanatları verilir. 

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 

b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
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T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 

İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. 

Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. (s. 45-46) 

Anlama 

T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, 

örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. (s. 46) 

T.7.4. Yazma 

T.7.4.1. Şiir yazar. 

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler 

kullanır. 

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 

T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini 

kullanmaları sağlanır. 

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 

a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden 

geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. 

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. 

Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında 

paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir. (s. 47)  

 

 Türkçe Dersi 8. Sınıf Kazanımları 

T.8.3. Okuma 

Akıcı Okuma 

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 

Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları 

türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. 

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve 

karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır. 

Sözvarlığı 



128 

 

 

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için 

sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. 

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması 

teşvik edilir. 

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve 

karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır. 

T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 

Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 

Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez. 

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını 

değerlendirir. 

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son 

olarak ifadeleri üzerinde durulur. 

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. (s. 49-50) 

Anlama  

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, 

abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur. (s. 50) 

T.8.4. Yazma 

T.8.4.1. Şiir yazar. 

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler 

kullanır. 

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, 

başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması 

sağlanır. 

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 

a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını 

gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. 

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır. 
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Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında 

paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir. 

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. 

Kavramsal tanımlamalara girilmez. 

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 

Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir. (s. 51)  

 



130 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı ve Soyadı : İlke Altuntaş 

E-Posta Adresi : ialtuntas1903@gmail.com   ialtuntas@ankara.edu.tr 

Öğrenim Durumu : 

Lisans: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

(2005-2009) 

Tezli Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim 

Anabilim Dalı- Türkçe Eğitimi Programı (2009-2012) 

İş Deneyimi : 

Munzur (Tunceli) Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2010-2011) 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2011-2013) 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2013-2018) 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (2018-…) 

 


	tez logo.pdf
	Page 1




