
Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları i 

 
 

HARFLERDEN CÜMLELERE 

TÜRKÇENİN 

ÖĞRETİM ÜSTÜNLÜKLERİ 

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 

Ankara 2019 
 



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları ii 

 

Harflerden Cümlelere 

Türkçenin 

Öğretim Üstünlükleri 
 
 

E-ISBN 978-605-82661-7-9 
 
 

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 
 

Yayıncı 
 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 
 

© 2019, SEAD 
 
 
 
 

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Sınırsız Eğitim ve Araştırma 
Derneğine aittir. Anılan derneğin izni alınmadan kitabın tümü ya da 

bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, 
manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, 

dağıtılamaz. 
 
 
 

1. Baskı: 1 Kasım 2019, Ankara 
 
 

İletişim 
 

www.sead.com.tr 

sead@sead.com.tr 

Adres: Cebeci Mahallesi Tanyeli Sokak Yaman Apt. 22/A 

Çankaya/ ANKARA 

mailto:sead@sead.com.tr


Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları iii 

 
 

ÖNSÖZ 

Dünyamızda büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş vardır. Bu 

savaşta bazı dillerin daha üstün olduğu, kolay öğrenildiği, düşünme, anlama, sorgulama, 

yaratıcılık gibi becerileri geliştirdiği ve giderek yayılacağı iddia edilmiştir. Bu iddiaları 

ispatlamak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda dillerin açık ve net olması, 

güzellik ve saflık,  ses, hece ve kelime yönünden fakir veya zengin olması, melodik yapısı, 

öğrenme kolaylığı gibi yönler incelenmiştir. Çalışmalar sonunda dünyadaki dillerin 

çoğunun yetersiz olduğu açıklanmıştır. Uzun yıllar Türkçemizin de yetersiz olduğu, zor ve 

güç öğrenildiği öne sürülmüştür. Oysa dil alanındaki yeni araştırmalar bu iddiaların doğru 

olmadığını göstermektedir. Türkçenin ses zenginliği, ses-harf ilişkisi, hece ve kelime 

türetme, kelime tanıma ve zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikleri hem okuma yazma 

öğretimini kolaylaştırmakta hem de zihinsel becerileri geliştirmektedir. Bu durum Türkçe 

öğretiminde çeşitli üstünlükler sağlamakta ve diğer dillere göre daha erken 

öğrenilmesini sağlamaktadır. 

Türkçenin öğretim üstünlüklerini sıralamak ve okuyucuya bütün bir kaynak 

sunmak amacıyla hazırlanan bu kitabın teorik kısımları Prof. Dr. Firdevs Güneş’in aşağıda 

isimleri verilen çeşitli kitap ve makalelerinden yararlanılarak üretilmiştir. 

 Güneş, F. (2019). İlkokuma Yazma Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: 

Pegem Akademi Yayınları. 

 Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: Pegem 

Akademi Yayınları. 

 Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Ocak Yayınları. 

 Güneş, F. (2016). Türkçenin Öğretim Üstünlükleri ve Zenginlikleri, Milli Eğitim 

Bakanlığı Milli Eğitim Dergisi, 45 (210), s.93-114. 

 Güneş, F. (2013). Kelimelerin Gücü ve Zihinsel Sözlük, Siirt Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), s.1-24.  

 Güneş, F. (2012). Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü, Adıyaman Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(10), s.93-108. 

 Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018a). Türkçemizin Öğretim Üstünlükleri. İlk Okuma ve 

Yazma Öğretimi, Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş ve Doç. Dr. Sabri Sidekli, 33-70. 

Ankara: Eğiten Kitap  Yayınları. 

 Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018b). Türkçede Sık Kullanılan Harfler ve Öğretilmesi. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, The Journal of Limitless Education and 

Research, 3(1). 1 – 26. DOI:10.29250/sead.402700. 

  Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018c). Türkçemizdeki Hecelerin Zihinsel Sözlük 

Geliştirme Yönünden İncelenmesi. 27th International Conference on 



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları iv 

 

Educational Sciences, April 18-22, 2018, sayfa 1009-1021. Tam Metin Kitabı, E-

ISBN:978-605-241-474-3, DOİ:10.14527/9786052414743. 

  Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018d). Türkçe Kelimelerin Özellikleri ve Zihinsel Sözlük 

Geliştirme. Değişen Dünyada Eğitim, Editör: S. Dinçer, 257-268. Ankara: Pegem 

A Yayınları. DOI: 10.14527/9786052412480.18. 

  Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018e). Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Hecelerin 

İncelenmesi. 2nd International Symposium of Limitless Education and 

Research (Isler 2018), 123-135,  E-ISBN 978-605-82661-3-1. 

Bu kitabın araştırma kısımları ise Prof. Dr. Firdevs Güneş ile Doç. Dr. Ayşe Derya 

IŞIK’ın aşağıda isimleri verilen, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından 

desteklenmiş projelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 Güneş, F. ve Işık, A. D. (2017). İlkokuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki 
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GİRİŞ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Dil bireyi ve dünyayı değiştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmanın yolu ise 

nitelikli bir eğitimden geçmektedir. Dil, insanların bireysel, sosyal ve ekonomik yönden 

gelişmesine, çevresiyle iletişim kurmasına, dünyaya açılmasına ve kültürün gelecek 

nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda kalkınmanın temelini 

oluşturmaktadır. Kalkınma için sadece sanayi, tarım, sağlık gibi alanlardaki ilerlemeler 

yeterli değildir. Dil ve zihinsel becerileri gelişmiş akıllı insanlar yetiştirmeden kalkınma 

gerçekleştirilemez. Akıllı insanlar olmadan da bilgi ve teknoloji kullanılamaz. Bu nedenle 

çoğu ülkede dil, zihinsel ve sosyal becerileri geliştirme üzerinde önemle durulmakta ve 

dil eğitimine küçük yaşlarda başlanmaktadır. Bu süreçte öğrenme, düşünme, anlama, 

sorgulama, araştırma, sorun çözme gibi beceriler de geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Böylece bireyin hayat boyu öğrenmesi, kendini sürekli geliştirmesi ve geleceğine yön 

vermesi beklenmektedir.  

Çoğu gelişmiş ülkede dil eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla sürekli yeni 

araştırmalar yapılmakta, uygulanan yaklaşım, yöntem ve teknikler gözden 

geçirilmektedir. Bu süreçte beyin araştırmalarından da yararlanılmakta, insan beyninin 

daha etkili ve verimli kullanılmasına katkı sağlayan, beynimizin işleyişine uygun bir dil 

eğitimi üzerinde durulmaktadır. Bu konuda OECD tarafından yürütülen “Öğrenen Beyin, 

Beyni Anlama ve Yeni Bir Öğrenme Bilimine Doğru” gibi uluslararası araştırmalardan da 

yararlanılmaktadır. Bu araştırma sonuçları eğitim alanına aktarılmakta, dil eğitimi 

konusunda öğrenci ve öğrencinin beynini merkeze alan yeni yaklaşım ve yöntemler 

gündeme gelmektedir.  Ayrıca erken yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerin 

geliştirilmesi gerektiği konusu önemle vurgulanmaktadır (OECD, 2007).  

Dil eğitimi ile ilgili bu gelişmeler çeşitli dillere ilişkin öne sürülen iddiaları da 

etkilemektedir. Bilindiği gibi dünyamızda yıllardır bazı dillerin kolay öğrenildiği, 

bazılarının ise zor ve karmaşık diller olduğu, zor öğrenildiği iddia edilmiştir. Bu özelliklerin 

dilin yayılmasında etkili olduğu öne sürülmüştür. Bu iddialar Türkçe için de dile getirilmiş, 

uzun yıllar Türkçemizin yetersiz olduğu propagandaları yapılmış, güç ve zor öğrenildiği 

öne sürülmüştür. Oysa beyin ve öğrenmeyle ilgili günümüz araştırmaları bu iddiaların 

doğru olmadığını göstermektedir. Türkçenin harf, hece ve kelime yapısıyla ilgili 

araştırmalar Türkçenin çeşitli üstünlüklere sahip ve kolay öğrenilen bir dil olduğunu 

ortaya koymaktadır.  
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1. Dil Savaşları 

Dünyamızdaki büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş vardır. 

Bu savaş bazı dillerin gelişmesine, bazı dillerin ise yok olmasına neden olmaktadır. 

Önceleri tek dil olma ve üstünlük iddialarıyla başlayan dil savaşları zaman içerisinde 

çeşitli ülke ve alanlara yayılma, özellikle eğitim, bilim, ticaret, iletişim ve internet dili 

olma çabalarına dönüşmüştür. Son yıllarda ise ‘dünya dili olma’ amacına yönelmiştir. 

Eskiden Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Almanca gibi dillerin öne çıktığı bu 

savaşlarda durum değişmiş ve savaşın galibi İngilizce olmuştur. İngilizce her geçen gün 

biraz daha yayılmakta ve dünya dili olma yolunda ilerlemektedir. Bu durum çoğu ülkede 

sorgulanmakta ve önlenmesi konusunda çeşitli politikalar geliştirilmektedir. Önceleri tek 

dilin kullanılması öne sürülmüş ardından çok dilin öğrenilmesi gündeme gelmiştir. 

Dünyamızda dil savaşları çok eski yıllara uzanmaktadır. Bu savaşlar bazı dillerin 

diğerlerinden daha üstün olduğu iddialarıyla başlamıştır. Bu iddiaları ispatlamak için 

çeşitli araştırmalar yapılmış ve kanıtlar ileri sürülmüştür. Bu çalışmalarda dillerin açık ve 

net olması, güzellik ve saflık,  ses, hece ve kelime yönünden fakir veya zengin olması, 

melodik yapı, öğrenme kolaylığı gibi yönler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu 

süreçte dil özelliklerini ve üstünlüklerini belirleyen çeşitli ölçütler oluşturulmuştur. Bu 

anlayışla yapılan bir dizi çalışma sonunda Fransızca, İngilizce ve İspanyolcanın dilde 

açıklık ve netlik yönünden en üstün diller olduğu açıklanmıştır. Bu dilleri konuşanlara 

özel kişiler denilmiştir. Fransızca, İngilizce ve İspanyolcanın özelliklerinin dünyadaki 

hiçbir dilde olmadığı öne sürülmüştür (Leclerc, 2009).  

1.1. Dilin Güzelliği ve Saflığı 

Dil savaşlarında bazı dillerin güzel, yumuşak, melodik ve kulağa hoş geldiği öne 

sürülmüş, bu özelliklerin yayılmada etkili olduğu belirtilmiştir. İngilizce, Fransızca, 

İspanyolca ve İtalyanca için “sevgi dili” ifadesi kullanılmış, Almanca için savaş filmlerine 

uygun dil (sert, katı, soğuk vb.) benzetmesi yapılmıştır. Yine dillerin saflığı da önemli bir 

özellik olarak incelenmiştir. Saf bir dilin diğer dillerden çok az etkileneceği, çok az kelime 

alacağı ve diğer dillerle savaşabileceği açıklanmıştır. Ancak bu iddialar günümüzde 

geçerli değildir. Dünyamızda saf, karışmamış ve başka dillerden etkilenmemiş bil dil 

yoktur. Her dil birbirini etkilemekte ve diğerlerinden etkilenmektedir (Leclerc, 2009). 

1.2. Kelime Zenginliği 

Dillerin ses, hece ve kelime yönüyle zengin veya fakir olması ele alınmış ve zengin 

dillerin hızla yayılacağı öne sürülmüştür. Kanıt olarak sözlüklerde yazılı kelime sayısı 

gösterilmiş ve bütün dikkatler dildeki kelime sayısına çekilmiştir. Yani sözlükte yazılı 

kelime sayısına göre diller fakir veya zengin olarak sıralanmıştır. Tablo 1’de de görüldüğü 

gibi İngilizce sözlüklerde 600.000, Almanca 260.000 ve Fransızca sözlüklerde 135.000 
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kelime olduğu açıklanmıştır. Buna göreFransızca, Almanca ve İngilizcenin zengin diller 

olduğu ve uzun yıllar ölmeyeceği iddia edilmiştir.  

Tablo 1. Sözlüklerdeki Kelime Sayısı 

Dil Sözlük Kelime Sayısı 
En Yüksek 

Kelime Sayısı 

Fransızca 

Le Petit Larousse 135. 000 

135.000 Le Grand Robert 75.000 

Le-dictionnaire.com 95.000 

İngilizce 

Oxford English Dictionary 600.000 
600.000 Webster’s Third New 

İnternational Dictionary Unabridged 
475.000 

Almanca 

Duden 135.000 

260.000 Gethe-Wörterbuch 90.000 

Wahrig Deutsches Wörterbuch 260.000 

İspanyolca 
Diccionario de la lengua espanola (DRAE) 88.000 

88.000 
Gran Diccionario de la lengua espanola Larousse 70.000 

Kelime sayısı konusundaki bu iddiaların artık geçerli olmadığı görülmektedir. 

UNESCO’nun 2010 Dil Atlası verilerine göre kelime sayısı çok olan diller de ölmektedir. 

Bir başka ifadeyle kelime sayısının bir dilin yayılması veya ölmesinde belirleyici olmadığı 

görülmektedir. Çünkü günlük yaşamda sözlükteki kelimelerin çok azı kullanılmaktadır. J. 

Macnamara’ya göre konuşulan dilde kullanılan kelime sayısı 6.000’i geçmemekte ve bu 

durum dilin yayılmasında etkili olmamaktadır (Laponce,1984). Bu nedenle bir dilin 

zenginliği sözlüklerdeki kelimelerin zenginliği ile değil bu dili konuşan insanların 

zihinlerinin zenginliği ile açıklanmaktadır. Sözlüklerde yazılan ve hiç kullanılmayan 

kelimeler insanların zihinlerine bir katkı getirmemektedir. Ancak dil savaşlarında kelime 

zenginliği iddiaları çok etkili olmuş, çoğu ülkede uzun yıllar kelime sayısını artırma 

çalışmaları yapılmıştır. Bazı ülkeler kelime sayısını artırmak için çabalarken İngilizce, 

Fransızca ve Almancada yayılma çalışmalarını sürdürmüştür. 

1.3. Dilin Yazı Sistemi 

Dil savaşlarında dilin yazı sistemi de gündeme gelmiştir. Logan’a (1986) göre dilin 

yazı sistemi ile insanlığın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi arasında ilişkiler 

bulunmaktadır. Batıda sesi simgeleyen harflerin kullanılmasıyla birlikte bilimsel 

gelişmeler hızlanmış, iletişim ve bilgi aktarımı kolaylaşmış, düşünce yapısı değişmiştir. 

Oysa doğuda yazıda kelimeyi simgeleyen işaretlerin kullanılması (Çince, Japonca, Hintçe 

vb.) eğitim öğretimi güçleştirmekte, bilgi akışını yavaşlatmakta ve düşünce 

karmaşıklığına neden olmaktadır. Yine Logan’a göre yazı işaretlerinin tek tek öğretilmesi 

ve aralarında bağlantılar kurulmaması düşünce gelişimini yavaşlatmaktadır (Logan, 

1986; Güneş, 2000). Yunan, Roma, Latin, Kiril, Arap gibi harfle yazılan dilleri inceleyen 
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Logan, harf yazının sadece düşünce yapısını geliştirmekle kalmadığı, bireylerin zihin 

yapısını da etkilediği, soyut düşünme, yaratıcılık, geliştirdiğini belirtmektedir. Hatta 

Logan harf yazının giderek sosyal kurumları etkilediği ve modernleşmeyi getirdiğini ileri 

sürmektedir (Güneş, 2000; Logan, 1986). 

1.4. Modernleşmeye Etkisi 

Dil savaşlarında dilin modernleşmeye katkısı da ele alınmıştır. Coulmas (1984), 

yazılı ulusal dillerin zamanla geliştiği, belirli bir düzeye geldiği ve standartlaştığını 

belirtmektedir. Bu durum bireyin ve ulusun modernleşmesinde kolaylık sağladığı, bilgi 

tutum ve değerleri kazandırma sürecini hızlandırmaktadır. Diğer taraftan yazılı olmayan 

küçük dillerin 5-10 yıl içinde yazılı bir sisteme kavuşmuş olsa bile bağımsız bir dil olma 

sürecini tamamlamamış olmaktadır. Çünkü bu dillerin kurallarının oluşması ve belirli bir 

düzeye gelmesi diğer dillerde olduğu gibi uzun bir tarihi süreci gerektirecektir. Bu 

nedenle birey ve ulusun modernleşmesine katkısı da ancak uzun yıllar sonra olabilecektir 

(Coulmas, 1984; Güneş, 2000) 

1.5. Öğrenme Kolaylığı 

Dil savaşlarında dilin öğrenme açısından güç veya kolay olması üzerinde de 

durulmuş, bazı dillerin kolay öğrenildiği, bazılarının ise güç olduğu, bunun yayılmada 

önemli olduğu açıklanmıştır. İngilizcenin kolay öğrenildiği, öğrenme zevki verdiği ve bu 

nedenle hızlı yayıldığı iddia edilmiştir. Oysa günümüzde dil öğrenme güçlükleri dilin ses, 

harf, hece, biçim, sözdizimi, anlamı, kullanımı gibi çeşitli etkenlere bağlı açıklanmaktadır. 

Araştırmalara göre İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe gibi diller İngilizce ve 

Fransızca’ya göre daha kolay öğrenilmektedir. Çünkü bu diller Fransızcadan daha 

kolaydır. Bazıları için İngilizce zor bir dildir (Leclerc, 2009). 

1.6. Konuşma Hızı ve Bilgi Aktarma 

Dil savaşlarındabazı dillerin daha hızlı konuşulduğu, anlamlı hece sayısının çok 

olması nedeniyle daha fazla bilgi aktarıldığı öne sürülmüştür. Bu özelliklerin dilin 

öğrenilmesi ve yayılmasında etkili olduğu ve dilin niteliğini artırdığı iddia edilmiştir. 

Konuşma hızını belirlemek için söylenen sözlerin yoğunluğu ele alınmıştır. Bunun için 

konuşma sırasında söylenen sözlerdeki birimlerin yani ses, hece ve kelimelerin saniye ya 

da dakikada kullanılma durumu ölçülmüştür (Zellner, 1998). Araştırmada Japonlar ile 

İspanyolların çok hızlı konuştukları görülmüştür. Bazıları bunun zihinsel yani beynin bilgi 

işleme kapasitesi ve iletişim gücünün yüksek olması ile açıklamıştır. Bazıları Japonca ve 

İspanyolcada çok hece olduğu, bir sesli ve bir sessiz harften oluşan bu hecelerin hızlı 

telâffuz edildiği, Çince ve İngilizcede karmaşık hecelerin olduğu, bir fikri ifade etmek için 

daha yavaş konuşulduğu belirtilmiştir (Pellegrino, Coupé ve Marsico, 2012).  
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Çok geçmeden bir dilde hece sayısının yüksek olması bilgi aktaran hece sayısının 

da yüksek olacağı anlamına gelmediği vurgulanmıştır. Ardından “Daha az hece ile daha 

çok bilgi aktarılan dil hangisi?” sorusuna cevap aranmıştır.  Sonuç olarak Japonca ve 

İspanyolca konuşurken fazla hece kullanıldığı ancak bilgi veren hece sayısının düşük 

olduğu, oysa Çince ve İngilizce konuşmada az hece kullanıldığı ancak bilgi aktaran hece 

sayısının fazla olduğu dile getirilmiştir. Japonca İngilizceye göre 2 kat fazla hece 

yoğunluğuna sahip olmasına rağmen bu hecelerin daha az bilgi taşıdığı açıklanmıştır. Bu 

konuda Almanca ve Fransızcada sorun olmadığı dile getirilmiştir (Pellegrino, Coupé ve 

Marsico,2011). İspanyolcanın hızlı konuşulduğu, saniyede çok sayıda hece söylendiği, 

ancak anlamlı hece yönüyle İngilizcenin daha zengin olduğu, bilgi aktarım yönüyle 

Japoncayı 2 kat geçtiği iddia edilmiştir (Pellegrino, Coupé ve Marsico, 2012). Bu nedenle 

İngilizcenin eğitim ve bilim dili olduğu açıklanmıştır. Oysa günümüzde konuşma hızı dilin 

ses, hece, kelime ve kullanım bilgisi gibi çeşitli etkenlerle açıklanmaktadır. İtalyanca, 

İspanyolca, Portekizce, Türkçe gibi dillerde de bir dakikalık konuşmada İngilizce kadar 

bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

Ardından Türkçe ve Korece gibi dillerin bulunduğu 12 dilde konuşma hızı ve hece 

sayısı araştırmaları yapılmıştır. Araştırma sonunda incelenen diller saniyede söylenen 

hece ile bilgi aktaran hece sayısına göre “yoğun, orta ve alt düzey” olmak üç başlık altında 

sıralanmıştır. Yoğun bilgi aktaran dillerin başında İngilizce, ardından Çince ve Almanca 

gelmektedir. Orta düzey bilgi aktaran dillerin başında Fransızca, ardından sırasıyla 

İtalyanca, Korece ve Türkçe gelmektedir. Alt düzeyde bilgi aktaran diller olarak 

İspanyolca ve Japonca verilmiştir (Pellegrino,2012).Görüldüğü gibi Türkçe, saniyede 

söylenen hece ile bilgi aktaran hece sayısı yönüyle ortanın altında bir düzeye 

yerleştirilmiştir. Oysa Türkçede farklı hece türleri vardır. Açık ve kapalı, tek veya çok 

harften oluşan hecelerin saniyede söylenme hızı ile aktardığı bilgi farklıdır. Türkçede 

saniyede bilgi aktarım hızının yüksek olduğu bir dildir.  

Görüldüğü gibi dil savaşlarında kullanılan ölçütlerin hepsinde Batı dilleri öne 

çıkmıştır. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca gibi dillerin üstün olduğu 

açıklanmıştır. Bu dillerin kolay öğrenildiği, düşünme, anlama, sorgulama, yaratıcılık gibi 

becerileri geliştirdiği ve bilimsel ilerlemeleri desteklediği belirtilerek giderek yayılacağı 

iddia edilmiştir. Bu ölçütlerden hareket edilerek dünyadaki dillerin çoğunun yetersiz 

olduğu açıklanmıştır. Uzun yıllar Türkçemizin de yetersiz olduğu propagandası yapılmış, 

zor ve güç öğrenildiği, bilim dili olmadığı vurgulanmıştır. Oysa dil alanındaki yeni 

araştırmalar bu iddiaların doğru olmadığını göstermektedir.  Özellikle OECD tarafından 

yürütülen PISA araştırmaları sondan eklemeli dillerin kolay öğrenildiğini, beyin 

araştırmaları ise Türkçenin beynin çalışma sistemine uygun olduğunu ve öğrenme 

sürecini kolaylaştırdığını göstermektedir. Türkçenin ses zenginliği, ses-harf ilişkisi, hece 

ve kelime türetme, kelime tanıma ve zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikleri hem okuma 
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yazma öğretimini kolaylaştırmakta hem de zihinsel becerileri geliştirmektedir. Bu durum 

Türkçe öğretiminde çeşitli üstünlükler sağlamakta ve diğer dillere göre daha erken 

öğrenilmesini getirmektedir. 

2. Günümüz Araştırmaları 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda dillerin şeffaflık düzeyi, okuma, yazma, anlama 

gibi konularda önemli bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda 

verilmektedir. 

2.1. Dilin Şeffaflık Düzeyi 

İlkokuma yazma öğretimi açısından dilin yazı sisteminin şeffaf veya opak olması 

önemli konuların başında gelmektedir (Seymour vd, 2003; Ziegler, 2004). Her dilin 

kendine özgü bir yazı sistemi vardır. Bazıları basit bazıları dakarmaşık bir yapıya sahiptir. 

Bu yapı dilin özelliklerini ve öğrenilmesini etkilemektedir. Bir dildeki ses sistemi ile yazı 

sistemi  arasındaki geçişleri sağlamak için yazı sistemini  inceleyen bilim dalına 

“ortografi” denilmektedir. Ortografik şeffaflık ise dilin sesleri ile yazılışı arasındaki geçişi, 

yani okunduğugibi yazılması, yazıldığı gibi okunmasını göstermektedir. Buna göre diller 

şeffaf veya opak olarak tanımlanmaktadır. Şeffaflık düzeyi dildeki ses ve harfler 

arasındaki ilişkinin karşılıklı, düzenli ve sistemli olmasına bağlıdır. Eğer bir harf bir sese, 

bir ses bir harfe karşılık geliyorsa, yani seslerle harfler arasında ilişkiler birbirine eşit ve 

uyumlu ise şeffaf ya da saydam, değilse sığ, derin veya opak dil denilmektedir. Bu 

özelliklerden hareketle alfabetik diller düz bir çizgi üzerine yerleştirilmekte, derin, opak, 

kuralsız,  saydam, düzenli ve şeffaf olarak sıralanmaktadır (Besse,2007). Şeffaf olan bir 

dil, harfler ve sesler  arasındaki yazıların tutarlı olduğu dildir. Bu dillerde bir ses bir harfle 

yazılmaktadır. Bire bir eşleşme vardır. Örneğin /a/ sesi  "a" harfi ile /y/ sesi"y" harfi ile 

yazılmaktadır. Şeffaf bir dil, düzenli, saydam ve kurallı diller grubunda yeralmaktadır. 

Fince, İspanyolca, İtalyanca, Sırpça ve Hırvatça  şeffaf yazıma sahip diller olarak kabul 

edilmektedir. Türkçe de bu gruba girmektedir. 

İskoçya Dundee Üniversitesi'nden Philip H. K. Seymour ile meslektaşları 2001-2003 

yıllarında çeşitli araştırmalar yaparak alfabetik dilleri şeffaflık düzeyine göre 

sıralamışlardır.  Buna göre şeffaf dillerin başında Fince gelmektedir. Bunu Yunanca, 

İtalyanca, İspanyolca,  Almanca, Norveççe, İzlandaca izlemektedir. Opak dillerin başında 

ise İngilizce gelmektedir. Bunu Fransızca, Danca, Portekizce, Felemenkçe ve İsveççe 

izlemektedir  (Seymour vd., 2003). Dillerin hece yapısının da dikkate alındığı sıralama 

Şekil 1’de verilmektedir. 
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Fince Yunanca Portekizce Fransızca  

 İtalyanca   

 İspanyolca   

 Almanca Felemenkçe Danca İngilizce 

 Norvecçe İsvecçe   

 İzlandaca    

Şekil 1. Dillerin Şeffaflık Düzeyleri 

Türkçede her ses bir harfle yazılmakta, her harf bir sesle okunmaktadır. Yani 

Türkçede ses ve harfler arasında bire bir ilişki vardır. Türk alfabesi ses ve harf ilişkisi 

yönünden en ideal biçimde düzenlenmiştir. Hece yapısı da çok basittir. Bu durum 

ilkokuma yazma öğretimi, dil ve zihinsel becerileri geliştirme ve klâvye kullanma 

açısından üstünlük sağlamaktadır.  

2.2. Okuma Araştırmaları 

Dilin şeffaf veya opak olması ilkokuma yazma öğretimini etkilemektedir. Şeffaf bir 

dilde okuma yazma öğretimi çok kolaydır. Öğrenciye bir ses ile sesin karşılığı bir harf 

öğretilmektedir. Oysa opak bir dilde bir sesin karşılığı olan 3-4 farklı yazı birimi 

öğretilmekte, ya da sesin farklı şekillerde okunduğu gösterilmektedir. Bu durum 

öğrencinin zihninde karışıklığa neden olmaktadır. Şeffaf dilde okunanları anlama ve yazı 

üretimi de kolaydır. Buna karşılık ses harf ilişkisi karmaşık olan dilleri öğrenme süresi 

daha uzun ve yavaştır. Opak bir dili öğrenen çocuklar şeffaf bir dili öğrenen çocuklara 

göre iki kat daha fazla zaman ve enerji harcamaktadır. Seymour ve arkadaşları, 13 Avrupa 

ülkesindeki çocukların okuma yazma öğrenmelerini karşılaştırmalı olarak 

incelemiştir. Araştırma sonunda dili şeffaf olan Finlandiya, İspanya, İtalya gibi ülkelerde 

çocukların okuma yazmayı daha hızlı öğrendikleri, dili opak olan İngiltere,Fransa gibi 

ülkelerde okuma yazma öğrenmenin birkaç ay daha uzun  sürdüğü ortaya çıkmıştır 

(Seymour vd.,2003). 

Benzer araştırma Öney ve Goldman tarafından 1984 yılında yapılmıştır. Öney ve 

Goldman 1-3. sınıflardaki Türk ve Amerikan çocuklarının okuma becerilerini 

karşılaştırmıştır. Araştırmada 1. sınıftaki Amerikan çocuklarının okuma becerilerinin Türk 

çocuklarına göre daha düşük olduğu, 3. sınıfa doğru geliştiği, metni anlamada iyi olduğu 

ancak kelime tanıma ve okumada geri kaldıkları görülmüştür (Öney ve Goldman, 1984). 

Thorstad ise 1991 yılında 6-11 yaşlarındaki İtalyan ve İngiliz çocuklarının okuma 

becerilerini karşılaştırmış, İngiliz çocuklarında okuma hatalarının çok fazla olduğu ortaya 

çıkmıştır. Goswami, Porpodas ve Weelwright (1997), Goswami, Gombert ve Fraca de 
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Barrera (1998) 7 - 9 yaşlarındaki İngiliz çocukları ile Yunan, İspanyol ve Fransız 

çocuklarının okuma becerilerini karşılaştırmıştır. Ardından Patel, Snowling ve De Jong 

(2003) 6- 11 yaşlardaki İngiliz ve Hollandalı çocukların okuma becerilerini 

karşılaştırmıştır. Bu araştırmaların hepsinde İngilizce öğrenen çocukların okuma 

becerileri diğerlerinden daha düşük olduğu ve ileri yaşlarda geliştiği ortaya çıkmıştır 

(Seymour vd., 2003). 

2.3. Dil Öğrenme Araştırmaları 

Uluslararası düzeyde “Hangi ülkenin çocukları dilini daha kolay ve erken 

öğreniyor?” düşüncesiyle bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda Türkçenin 

erken yaşlarda ve kolay öğrenildiği ortaya çıkmıştır. Berlin Freie Üniversitesinden 

Profesör Gisela Klann-Delius ve Christina Kauschke tarafından dünyadaki büyük dillerin 

öğrenilme sürecine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada 

dünyada dilini en erken Türk çocuklarının öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Profesör Klann-

Delius, çeşitli ülkelerden 800 dil bilimcinin katıldığı Uluslararası Çocuk Dili Araştırmaları 

Derneği’nin 10. Kongresinde, Türk çocuklarının 2- 3 yaşına kadar dil bilgisi kurallarına 

uygun konuştuklarını açıklamıştır. Alman çocuklarının ancak 4-5 yaşlarında temel dil 

bilgisi kurallarına hâkim olabildikleri, Arap çocuklarının ise dil bilgisi açısından doğru 

konuşmalarının yaklaşık 12 yıl sürdüğünü belirtmiştir. Ayrıca Profesör Delius;  

 Türkçenin mükemmel bir ses-şekil yapısının olduğunu, 

 Kök-ek birleşmelerinin uyumlu olduğunu,  

 Türkçe’nin şahıs ve zamanı belirleyen eklerinin düzenli olduğunu, 

 Türkçe’nin diğer dillere göre kolay öğrenildiğini, vurgulamıştır (Klann-Delius, 

Kauschke, 2005). 

2.4. Yazı Araştırmaları 

Günümüz araştırmalarına göre beynimizde sözleri yazıya dönüştüren küçük bir 

bölge bulunmaktadır. Bu bölgedeki nöronlar sesleri harflere, sese dayalı 

soyut  kodlamaları da yazılı  somut kodlara dönüştürmektedir. Bu araştırmayı yöneten 

Démonet’e  göre  bu bölgedeki nöronlar yazılacak harflere göre el ve parmak kaslarının 

hareketini  sağlamakta ve yazma sürecini yönetmektedir (Démonet, 2009). Yazı yazarken 

zihnimizde üç aşamalı işlem yapılmaktadır. Birinci aşamada dinleme ve okuma yoluyla 

alınan  kelimelerin sesleri tek tek belirlenmektedir. İkinci aşamada seslerle harfler 

ilişkilendirilerek seslerin karşılığı olarak harfler belirlenmektedir. Üçüncü aşamada 

harfler  tek tek yazılarak hece  ve  kelimeler oluşturulmaktadır. Böylece dinleme ve 

okuma yoluyla alınan sesler harf, hece ve kelimelere dönüştürülerek yazıya 

aktarılmaktadır. Bu süreç  birbirini izleyen çok hızlı işlemlerle gerçekleştirilmektedir. 



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 25 

 
 

Yazılacak hece ve kelimenin uzunluğu işlem süresini etkilemekte ve yazılması daha fazla 

zaman almaktadır (Güneş, 2014). 

Kalemle yazma hızı dakikada ortalama 31 kelimedir. Bu kişinin zihnindeki bilgileri 

yazma olarak ele alınmaktadır.  Bir metne bakarak kalemle yazma hızı ise dakikada 22 

kelimedir. Klavye ile yazmada tuşlara basma hızı dakikada ortalama 37 kelime olarak 

kabul edilmektedir. Bu hız zihinde ezbere bilinen metinleri yazma için verilmektedir. 

Klavyede bir metne bakarak yazmada hızı dakikada ortalama 27 kelime olmaktadır. Bu 

hız iki parmakla yazanlar içindir.  Klavyede 10 parmak kullananlar dakikada ortalama 50 

- 70 kelime yazmaktadır. Bazı kolay metinlerde bu rakam 80 - 95 kelimeye çıkmaktadır. 

Son yıllarda yazma öğretimi açısından bazı dillerin daha hızlı yazıldığı dile 

getirilmektedir. Bu konuya OECD tarafından yürütülen CERI araştırmalarında dikkat 

çekilmektedir. OECD raporlarında  “Her sesin bir harfle yazıldığı Türkçe ve Fince gibi 

dillerde işitilen kelimeleri yazıya aktarma daha hızlı olmaktadır.” denilmektedir (OCDE, 

CERI, Ontario, 2007). Türkçenin bu yapısı öğrencinin ilk kez duyduğu kelimeleri yazma ve 

akıcı yazmayı kolaylaştırmaktadır. Türkçenin bu özelliği klavye kullanmada üstünlük 

sağlamakta, Türkçe metinler diğer dillere göre daha hızlı yazılmaktadır. Bu süreçte F 

klavye ile desteklendiğinde yani Türkçe metinler F klavye ile yazıldığında, yazma hızı ve 

verimliliği daha da artmaktadır. Bu durum F klavye ile katıldığımız uluslararası hızlı yazma 

yarışmalarında aldığımız derecelerde açıkça  görülmektedir. Ülkemiz 1957 yılından bu 

yana Dünya Bilgisayar ve Klavye Yarışmalarına  katılmakta ve bu yarışmalarda 25’i rekor 

olmak üzere 59 Dünya Şampiyonluğu almış bulunmaktadır. 

Türkçe kelimeler genel olarak bir sesli bir sessiz harfin birbiri ardına dizilmesiyle 

oluşmaktadır. Bu durum cümle ve  metin  içinde  sesli ve sessiz harf sayısının  birbirine 

yakın olmasını getirmektedir. Türkçe metinlerin bu özelliği  F klavyede yazı yazma 

işlemini kolaylaştırmaktadır. Kelimeleri yazarken  bir sağ bir sol el tuşlara basmakta, biri 

kalkarken diğeri inmektedir. Böylece hem eller hem de  beyin yarım küreleri arasında 

dengeli ve düzenli iş bölümü yapılmaktadır. Bu durum beynimizin el ve parmakları daha 

kolay yönetmesini sağlamaktadır. Tıpkı yürürken bir sağ bir sol ayak atma, yüzerken bir 

sağ bir sol kulaç atma, müzik temposu tutarken bir sağ bir sol eli kaldırmada olduğu gibi. 

Kısaca F klavyede yazı yazarken el ve beyin koordinasyonu daha iyi sağlanmakta, zihin ve 

beden  daha az yorulmakta, yazma verimliliği daha yüksek olmaktadır.  

2.5. PISA Araştırmaları 

OECD tarafından çeşitli ülkelerde PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı) araştırmaları yapılmaktadır. PİSA projesinde örgün eğitime devam eden 15 yaş 

grubundaki öğrencilerin ’Matematik Okuryazarlığı, Fen Bilimleri Okuryazarlığı ve Okuma 

Becerilerine İlişkin Veriler’ toplanmaktadır. Okuma becerileri olarak öğrencilerin okuma, 
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anlama, düşünceleri analiz etme, sorun çözme, akıl yürütme gibi becerileri 

ölçülmektedir. Bu araştırmalarda sondan eklemeli dillerin öğrencilerin, okuma, anlama, 

düşünme, sorgulama, sorun çözme, akıl yürütme gibi dil ve zihinsel becerilerini daha üst 

düzeyde geliştirdiği ortaya çıkmıştır.  PİSA 2000, 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında 

okuma ve anlama alanında en yüksek başarıya ortalama 60 ülke arasından Finlandiya, 

Güney Kore ve Japonya’dankatılan öğrenciler ulaşmıştır. Oysa uzun yıllar üstün diller 

olduğu, kolay öğrenildiği, düşünme, anlama, sorgulama, yaratıcılık gibi zihinsel becerileri 

geliştirdiği öne sürülen İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini 

konuşan öğrenciler ilk üç sıraya hiç girememiştir. PISA sonuçları üzerinde ayrıntılı 

incelemeler yapan dil bilimciler Fince, Korece, Japonca gibi sondan eklemeli dillerin 

okuma ve zihin becerilerini geliştirme yönüyle diğer dillerden daha üstün olduğunu 

açıklamışlardır. Türkçemiz de sondan eklemeli bir dildir.  Türkçe öğretiminde nitelikli 

çalışmalar yapılarak Fince, Korece, Japonca gibi üst düzey başarıya ulaşmak mümkündür 

(Güneş, 2014).  

Görüldüğü gibi günümüz araştırmaları her sesin bir harfle yazıldığı Türkçe ve Fince 

gibi dillerin daha kolay öğrenildiğini, Almanca, Fransızca, İngilizce gibi karmaşık yapıya 

sahip dillerin zor öğrenildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler üzerine dil 

öğrenme konusunda dünyamızda yıllardır ileri sürülen iddialar yıkılmıştır. Türkçemiz de 

çeşitli öğrenme ve öğretim üstünlüklerine sahip bir dildir. 

3. Türkçemizin Öğretim Üstünlükleri 

Türkçemizin milattan önce dört bin yılına kadar uzanan eski ve köklü bir geçmişi 

vardır. Tarihi süreç içinde dünyaya yayılmış ve çok sayıda dili etkilemiştir. Türkçemiz ses, 

kelime ve dil yapısı yönüyle çeşitli zenginliklere sahip sondan eklemeli bir dildir. 

Günümüz beyin araştırmaları ‘Türkçenin beynin işleyişine uygun olduğunu ve zihinsel 

becerileri geliştirici özellikler taşıdığını’ göstermektedir. Özellikle ses zenginliği, ses-harf 

ilişkisi, kelime tanıma, hece ve kelime türetme, zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikler 

hem zihinsel becerileri geliştirmekte hem de eğitim öğretim sürecinde kolaylıklar 

sağlamaktadır. Bu nedenle Türkçe çoğu dile göre daha kolay öğrenilmektedir. Çeşitli 

kaynak, ulusal ve uluslararası araştırmalardan Türkçemizin öğretim üstünlükleri, beyin 

ve dil öğrenmeye ilişkin elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Harf Özellikleri: Bir alfabede harf sayısının az olması okuma yazma öğretimini 

kolaylaştırmakta ve dil öğrenme sürecini hızlandırmaktadır. Bu açıdan dünyamızdaki 

diller incelendiğinde,  6000 civarında dil konuşulmasına rağmen yazılı olan dil sayısının 

100’ü geçmediği görülmektedir. Yazılı dillerin bazıları ortak alfabe kullandığından toplam 

alfabe sayısı 65 olmaktadır. Bu alfabelerin her birinin harf sayıları farklıdır. Dünyamızda 

en çok harfi bulunan alfabe Kamboçya'nın resmi dili olan Khmer alfabesidir. Bu alfabede 

72 harf bulunmaktadır. Bu dil 12 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. En az harfi olan 
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dil ise Rotokas alfabesidir. Bu alfabede 11 harf vardır. Bu dil 4300 kişinin konuştuğu Doğu 

Papua dilidir (Le Petit Robert, 2016). Türk alfabesi 29 harften oluşmakta ve bu yönüyle 

çoğu dile göre üstünlük taşımaktadır. Türk alfabesinde Lâtin harfleri kullanılmasına 

rağmen bu harfleri kullanan alfabelerdeki x, q, w gibi harfler bulunmamaktadır. Bunun 

yanında Türkçede batı dillerinde kullanılmayan ç, ğ, i, ö, ş, ü gibi harfler de yer 

almaktadır. Bunlar noktalar hariç c, g, ı, o, s, u gibi harflerle aynı biçimde yazılmaktadır. 

Alfabede birbirine benzer harf şekillerinin kullanılması okuma yazma öğretimini 

kolaylaştırmakta ve yazma hızını artırmaktadır.  

Ses Zenginliği: Türkçemiz güçlü ve zengin bir ses yapısına sahiptir. Türkçedeki ünlü 

seslerin zenginliği hem dilimize güzellik katmakta hem de okuma, yazma, eğitim, 

öğretim, iletişim vb. süreçleri kolaylaştırmaktadır. Beyin araştırmalarında sesin önemi 

vurgulanmaktadır. Sprenger- Charolles, dil öğrenme sürecinde beynimizdeki nöronların 

önce sözlü dili işlediklerini ve buna dayalı olarak yazılı dili daha iyi işlediklerini 

açıklamaktadır. Yani okuma ve yazma öğrenirken sözlü dile dayalı kodlamalar 

kullanılmaktadır. Öğrenciler sözlü dildeki bilgileri, anlamları ve kodlamaları kullanarak 

yazılı dili öğrenmektedir. Sözlü dile dayalı kodlamalar çocuğun hem zihinsel gelişimini 

hem de okuma yazma öğrenmesini kolaylaştırmaktadır (Güneş, 2014). Görüldüğü gibi 

dildeki seslerin çokluğu, ilk okuma yazma öğretimine seslerle başlanması, okuma, yazma 

ve anlama becerilerini geliştirici olmaktadır. Türkçedeki seslerin zenginliği, sözlerin ritmi 

ve müzikal yapı sözlü kodlamaları kolaylaştırmaktadır. Buna dayalı olarak okuma, yazma, 

anlama,  öğrenme ve zihinde yapılandırma daha kolay olmaktadır.  

Türkçenin ses zenginliği ses bilinci eğitimini de kolaylaştırmaktadır. Bu durum ilk 

okuma yazma sürecinde çok önemli olmaktadır. Ses bilinci ilkelerine göre sesler 

çocukların iyi bildikleri kelimelerin içinde tanıtılmalıdır. Bu tanıtımda sesin kelimedeki 

yerine dikkat edilmelidir. Gelişimsel teorilere göre çocuklar önce kelimenin sonundaki 

sesleri, sonra başındaki sesleri daha kolay ayırt etmektedirler. Kelimenin ortasındaki 

sesler ise en geç ayırt edilmektedir. Buradan hareketle sesleri sırasıyla önce kelimenin 

sonunda, sonra başında ve daha sonra kelimenin ortasında tanıtma daha kolay 

öğrenilmesini getirmektedir. İlk okuma yazma öğretiminde ses öğretimi için bu sıraya 

dikkat edilmektedir. Türkçe kelimelerin son harfleri okunduğu için ses öğretimi kolay 

olmaktadır. Ancak Fransızca İngilizce gibi dillerde kelimelerin son harfleri 

okunmamaktadır. Bu nedenle ses öğretimi genellikle kelime ortasındaki harflerle 

yapılmaktadır. Bu durum ses öğretiminde karışıklık oluşturmakta ve öğrenmeyi 

etkilemektedir (Güneş, 2014). 

Ses-Harf İlişkisi: Türkçede her ses bir harfle, her harf ise bir sesle belirtilmektedir. 

Yani alfabemizdeki ses ve şekil arasında bire bir ilişki vardır. Bu durum ilk okuma yazma 

öğretimi, okuma, yazma ve klâvye kullanmada üstünlük sağlamaktadır. Oysa bazı dillerde 

aynı sesler farklı harflerle veya harf gruplarıyla yazılmaktadır. Örneğin Fransızcada /o/ 
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sesi  “o”,“au”, “eau”  ile /f/ sesi “f”, “ff”, “ph” ile yazılmaktadır. Çeşitli dillerdeki bu yazı 

ve imlâ yapısı öğrencileri doğrudan etkilemekte, okuma yazma öğrenirken en büyük 

güçlüklerden biri olmaktadır. Fransızcada /t/ sesi bazı kelimelerde tek “t” ile (örneğin 

table) yazılmakta, bazı kelimelerde iki “tt” ile (örneğin tablette) yazılmakta, bazı 

kelimelerde ise“th” olarak (örneğin théâtre) yazılmaktadır. Benzer şekilde /o/ sesi 

(örneğin loto, landau ve bateau gibi) “o”, “au” ve “eau”olarak yazılmaktadır.  

Türkçede ilkokuma yazma öğretiminde öğrenciler bir sesi bir harfe çevirmeyi 

öğrendiği zaman, bu tekniği diğer seslerde de kullanarak hızlıca okuma ve yazmayı 

öğrenmektedir. Oysa Fransızca okuma yazma öğrenen bir öğrenci harfin kurallara 

uymayan biçimlerini de öğrenmek zorunda kalmaktadır. Örneğin Fransız öğrenci 

“carotte” yazarken iki “tt”, “échalote” yazarken tek “t” yazılması gerektiğini de 

öğrenmek durumundadır. Bu durum öğrenciyi çok sayıda ek bilgileri de öğrenmeye ve 

uygulamaya zorlamaktadır (Québec, 2011). Bu nedenle İngilizce ve Fransızca gibi dillerde 

öğrenciler okuma becerilerini daha geç yani 2-3 yıl sonra geliştirmektedirler. Bu dillerin 

ses yapısı okumanın zihinsel sunumunu etkilemekte, sesleri tanıma ve birleştirme 

işleyişini bölmektedir. Bu durum kelimeleri tanıma ve anlamayı zorlaştırmaktadır. İtalyan 

okuyucular okurken sesleri hızlıca tanımakta, birleştirmekte ve anlamaktadır. Böylece 

daha geniş ve üst düzey zihin becerilerini harekete geçirerek okuma becerilerini 

geliştirmektedir. Oysa İngiliz okuyucular bunu yapamamaktadır (Dehaene, 2008). 

Türkçedeki ses-harf ilişkisi kelime tanımayı ve okuma sürecini de 

kolaylaştırmaktadır. Seslerle harfler arasındaki düzenli ilişkiler kelimelerin zihinde 

tutulmasını sağlamakta, yazıda sık geçen 4-5 harfli kelimelerin çoğunu anında tanımayı 

getirmektedir. Böylece akıcı okuma ile öğrencinin bilmediği ve ilk kez gördüğü 

kelimelerin okunması kolay olmaktadır. Oysa kelime tanıma ve okuma bazı dillerde 

önemli bir sorun olmakta, çoğu kelimenin başı, ortası ve sonundaki harfler 

okunmamaktadır. Örneğin Fransızca kelimelerin başındaki harfler  %96, ortasındakiler  

%80, sonundakiler ise %92 oranında okunmaktadır. Yazmada ise kelimelerin başında 

%91, ortasında %76, sonunda ise  %45 oranında ses harf ilişkisi kurulmaktadır. Fransızca  

“femme” kelimesi /fam/, “monsieur” kelimesi  /mösyö/, “est” ise /e/ olarak 

okunmaktadır (Peereman vd., 2007). Türkçe bu yönüyle kelime tanıma ve okuma 

sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Görüldüğü gibi Türkçedeki ses-harf ilişkisi beynin çalışma sistemine çok uygun 

olmakta ve bu durum okuma ve yazma öğretiminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Batı 

dillerinde olduğu gibi Türkçede uzun ve yorucu dikte (söyleneni yazma) çalışmaları 

yapılmamaktadır. Öğrenci duyduğu sesin karşılığı olan harfi hızlıca yazmakta, gördüğü 

harfin karşılığı olan sesi de çıkarabilmektedir.  Böylece öğrenciler ses ile yazı sistemi 

arasındaki benzerlikleri görmekte, sözlü dilden yazılı dile daha kolay geçmektedirler. Bu 
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süreçte sesleri, harfleri, heceleri ve kelimeleri eşleştirme, sıralama, birleştirme, sınıflama 

gibi işlemler zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır. 

Hece ve Kelime Tanıma: Bazı dillerde kelimelerinbaşında kullanılan onları 

tanımlayan  “le, la, the” gibi kelimeler (articles) bulunmaktadır. Article, Fransızca'da 

isimlerin önüne gelen ve cinsiyet özelliği katan ''tanımlıklardır''. Bunlar İngilizce'deki  

''the'' gibi düşünülebilir. Görevleri aynı değil fakat ikisinin de bir kelime anlamı yoktur. 

Yani  ''le, la''’nın kelime anlamı olmadığı gibi ''the'' nında bir kelime anlamı yoktur. Her 

ismin önüne kendine ait bir tanımlık gelir. Bu tanımlıklar (articles) geldiği ismin çoğul-

tekil-genel gibi durumlarına göre değişir. Kelimenin çoğul ve tekil kullanımını etkiler. 

Öğrenci kelimeyle birlikte hem bu tanımlıkları hem de değişik durumlarda nasıl 

kullanıldığını öğrenmek zorundadır. Oysa Türkçemizde böyle bir uygulama yoktur. 

Beynimiz kelimeyi bütün olarak değil harflerini tek tek inceleyerek ve birleştirerek 

tanımaktadır. Beynin kelime tanımadaki bu işleyişi eklemeli dillerde kelimeleri tanımak 

için uygun olmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçenin eklemeli bir dil olması, kelimelerin 

çoğunun sondan eklemelerle üretilmesi,  beynin kelime tanıma işleyişi ile örtüşmekte ve 

bu süreci kolaylaştırmaktadır. Böylece Türkçede kelimeleri tanıma, okuma, anlama ve 

zihinsel becerileri geliştirme daha kolay olmaktadır. Bu durum OCDE tarafından 

yürütülen PISA (Uluslar Arası Öğrenci Başarısını Belirleme)  araştırmalarında gündeme 

gelmiştir. PISA araştırmalarına çeşitli ülkelerden 15 yaşındaki öğrenciler katılmakta ve 

okumada anlama, düşünceleri analiz edebilme, sorun çözme, akıl yürütme gibibeceriler 

ölçülmektedir. Bu araştırmalar 2000, 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında yapılmış, 

hepsinde okuma alanında ortalama 60 ülke arasından en yüksek başarıya Finlandiya ve 

Kore ulaşmıştır. Bu sonuçlar Fince, Korece gibi eklemeli dillerin okuma ve zihin 

becerilerini geliştirme yönüyle diğer dillerden daha üstün olduğunu ortaya koymuştur. 

Türkçede de aynı başarıya ulaşmak mümkündür. 

Hece ve Kelime Türetme: Eklemeli dillerin en önemli özelliklerinden biri de hece 

ve kelime üretmeye uygun olmasıdır. Türkçede kökten kelime türetildiği gibi türetilmiş 

kelimelere yeniden ekleme yaparak kelime üretmek de mümkündür. Türetme veya 

çekim sırasında kökte bir değişme olmaz. Köklerle ekler birbirinden kolaylıkla ayrılabilir. 

Bu durum okuma yazma öğretimine ve zihinsel sözlük oluşturmaya büyük kolaylık 

sağlamaktadır. İşlek ve anlamlı hecelerin çok olması okuma yazma öğretim sürecinde 

kelime, cümle ve metin üretmeyi kolaylaştırmaktadır. Türkçede hece ve kelimeler 

deneysel olarak sesleri birbirine ekleyerek kolayca üretilmektedir. Bu durum hem okuma 

ve yazma becerilerini hem de zihin becerilerini geliştirmektedir. Kelimeye eklenen her 

ses ve hece kelimenin anlamını değiştirdiğinden kelimeyi anlamak için daha dikkatli 

okumayı gerektirmektedir. Böylece dikkat ve göz becerileri de gelişmektedir.  
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Zihinsel Sözlük Geliştirme: Zihinsel sözlük genel anlamda beynimizin bir bölümü 

olarak tanımlanmakta ve burada kelimelerle ilgili bilgiler (ses, anlam, yazım vb.) 

saklanmaktadır (Holender, 1988). Zihinsel sözlüğe dinleme ve okuma yoluyla alınan 

anlamlı heceler ve kelimeler aktarılmakta, konuşma ve yazmada bu kelimeler 

kullanılmaktadır. Zihinsel sözlük dinleme yoluyla oluşturulmakta, okuma-yazmayla 

zenginleştirilmektedir. Zihinsel sözlüğün gelişimini açıklamak için iki teori geliştirilmiştir. 

Birinci teori, zihinsel sözlüğün temelini anlamlı hecelerin oluşturduğunu öne 

sürmektedir. Beynimiz önce anlamlı heceleri kaydetmekte daha sonra bunların başına 

veya sonuna eklemeler yaparak kelimeleri (örneğin, el, ele, el ele, gibi) oluşturmaktadır. 

Yani beynimiz çeşitli etkinliklerle kelimeler üretmekte ve zihinsel sözlüğü bunlara dayalı 

olarak oluşturmaktadır. İkinci teori ise zihinsel sözlüğün temelini tam kelimelerin 

oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu teoriye göre kelimelerin değişik biçimleri yani tekil, 

çoğul, türetilmiş vb. (örneğin, kalem, kalemler, kalemlik, gibi) birbirinden bağımsız olarak 

zihinsel sözlüğe kaydedilmektedir. Bu süreç beynimizde çeşitli işlemlerle 

gerçekleştirilmekte ve kelimeler tıpkı bir sözlüğe yazıldığı gibi yazılmaktadır (Gombert 

vd., 2000; Güneş, 2014). Bu teoriler Türkçenin zihinsel sözlüğü geliştirmek için uygun bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

Metin Özellikleri: Her dilin kendine özgü bir söz dizim yapısı vardır. Kelimelerin 

cümleler biçiminde dizilişi, cümle yapısı ve türleri farklıdır. Söz dizim yapılarında temel 

kelimelerin yanında dil ve dile ilişkin süslemeler bulunmaktadır. Söz kalabalığı da denilen 

bu durum kelimelerden önce ve sonra kullanılan gereksiz dil bilgisi ilaveleri, bazı 

kelimelerin alışkanlık gereği yinelenmesi vb. olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümle 

düzeyindeki bu süslemelerin bazıları çok gerekli değildir. Metin düzeyine gelince bu tür 

süslemeler biraz daha büyümektedir. Metin düzeyinde süslemelerin oranı bazen %10, 

bazen %20, %30 hatta %40 düzeyine çıkmaktadır. Bu süslemeler okurken zaman 

almakta, okuyucuyu oyalamakta ve anlamdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Aynı 

zamanda dil öğretimine gereksiz yük getirmekte, öğretim sürecini olumsuz 

etkilemektedir. Metinlerde kullanılan bu süslemelerin oranını belirlemek için Shannon 

ve Oliver çeşitli araştırmalar yaptılar. Araştırma sonunda İngilizce metinlerdeki 

kelimelerin %50’sinin süsleme olduğunu belirlediler. Abraham Moles ise Fransızca 

metinler üzerinde çalıştı ve Fransızca metinlerdeki kelimelerin %55’inin süsleme 

olduğunu ortaya çıkardı (Richaudeau, 2004; Güneş, 2015). Görüldüğü gibi dil ve dile 

ilişkin süslemelerin fazla olması dil öğretimini olumsuz etkilemektedir. 

Anlama Kolaylığı: Türkçe sistemli, düzenli ve kurallı bir dildir. Türkçenin düzenli ve 

kurallı olması, sözlü ve yazılı metinlerde mantık zincirinin daha kolay yakalanmasını 

getirmektedir. Bu durum okuma ve tahmin etme çalışmalarında kendini göstermektedir. 

Türkçe metinlerde gelecek kelimeyi, cümleyi, düşünceyi, olayı vb. tahmin etmek kolay 

olmaktadır. Bu özellikler Türkçeyi ezberlenen bir dil olmaktan çıkarmakta ve mantık 

yürütülen bir dil haline getirmektedir. Bu durum hızlı okuma ve anlama becerilerini de 
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geliştirici olmaktadır. Türkçe metinler daha hızlı okunmaktadır. Kısaca Türkçenin öğretim 

üstünlükleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Burada önemli görülenler verilmiştir. 

Sonuç olarak Türkçemizi gelecek nesillere iyi öğretmek, uluslararası düzeyde 

yaymak ve bilim dili olmasını sağlamak için sistemli çalışmalar yapılmalıdır. Türkçe 

öğretimi konusunda bilimsel araştırma ve yayınlara önem verilmelidir. Bu süreçte okul 

öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde öğrencilerde dil ve zihinsel becerileri 

geliştirici Türkçe öğretimine ağırlık verilmelidir. Türkçe öğretmenlerinin nitelikli 

yetişmesine özen gösterilmelidir. Türkçenin üstünlükleri, öğrenme kolaylıkları, zihinsel 

becerileri geliştirme özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılmalı ve yayınlanmalıdır. 

KAYNAKLAR 

Alamargot, D. (2001). L’acquisition des connaissances. In C. Golder, D. Gaonac’h (Eds.). 

Enseigner à des adolescents. Manuel de Psychologie. Coll. Profession Enseignant. 

Paris: Hachette Education. 

Badour, Gh. Wettstein (2000). Apprendre à lire: l’apprentissage alphabétique favorise la 

découverte du sens, Lettre aux parents des futurs illettrés, Aux Editions de Paris. 

Bjeljac-Babic, R. (2000). 6 000 Langues: Un Patrimoine en Danger, Dossier:  Guerre et 

paix des langues, Le Courrier de l’UNESCO, Avril 2000, s:17-20. 

Dehaene, M. S. (2007).Les Neurones de la lecture, Paris Edition Odile Jacob. France. 

Dehaene, M. S. (2008). Psychologie cognitive expérimentale, Imprimerie CHIRAT, France 

Démonet, J-F. (2009). Du cerveau à la pointe du crayon, Le Nouvel Observateur, 

28.08.09. 

Ferrand, L. (2001). La production du langage. Grenoble: Presses Universitaires de 

Grenoble. 

Gombert, J. E., Colé, P., Valdois, S., Goigoux, R., Mousty, P. ve Fayol, M. (2000). Enseigner 

la lecture au cycle 2. Paris: Nathan Pédagogie.  

Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller, Ankara: Pegem A Yayınları.      

Güneş, F. (2015). Etkinliklerle Hızlı Okuma ve Anlama, Ankara: PegemA Yayınları.     

Holender, D. (1988). Représentations phonologiques dans la compréhension et dans la 

prononciation des mots écrits. Cahiers du Département des Langues et des                

Sciences du Langage, 6, 31-84. 

Jaffré, J.-P. ve Fayol, M. (1997). Orthographes. Des systèmes aux usages, Paris: 

Flammarion, Collection Domino. 



Dil Savaşları ve Türkçemiz 
 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 32 

 

Klann-Delius, G. ve Kauschke, C. (2005). "Characteristics of maternal input and its 

relation to children’s vocabulary development - study on word production and 

frequency of word categories in German child-directed speech”, paper presented 

at the "X. International Congress for the Study of Child Language" in Berlin. 

Laponce, J. A. (1984). Langue et Territoire, Centre İnternational de Recherche sur le 

Bilinguisme, les Presses de l’Université Laval, Canada 

Le Petit Robert (2016).Dictionaire Le Petit Robert de la langue française 

www.lerobert.com/ 

Leclerc, J. (2009). L'aménagement linguistique dans le monde?http://www.tlfq.ulaval.ca 

Levelt, W. J. M. (1989). Speaking. From Intention to Articulation. Cambridge, Mass. The 

MIT Press. 

MEB (2003). PIRLS 2001 Uluslar Arası Okuma Becerileri Gelişim Projesi Ulusal Raporu, 

Haziran 2003, Ankara: MEB. 

OCDE (2007). Comprendre le cerveau: naissance d'une science de l'apprentissage, 

18.06.2007, CERİ, OCDE. 

OCDE, CERI, Ministère de l'Éducation de l'Ontario, (2007).Recherche sur le cerveau, 

apprentissages et acquisition de la lecture, Le 21 février 2007, Toronto: Canada  

Peereman, R., Lété, B. ve Sprenger-Charolles,L. (2007). Manulex-Infra: Distributional 

characteristics of grapheme-phoneme mappings, infra-lexical and lexical units in 

child-directed written material. Behavior Research Methods, 39, pp. 593-603. 

Pellegrino, F. (2012). Syllabic Information Rate: A Cross-Language Approach,  

‘Dynamique Du Langage’ Laboratory CNRS & University of Lyon (Université Lyon 

2) ASLAN Advanced Studies on Language Complexity 

Pellegrino, F., Coupé, C. ve Marsico, E. (2011). "A cross-language perspective on speech 

information rate", Language, 87:3, pp. 539-558  

Pellegrino, F., Coupé, C. ve Marsico, E.(2012). Les langues du monde: un même débit 

d’information, Linguistique, Pour la Science, n°420,  Octobre. 

PIRLS.  (2001). Livret 6, Sondage Principale 2001, AİE Programme İnternational de 

recherche en lecture scolaire. 

Québec. (2011). Écrire Au Primaire, Programme de recherche sur l’écriture, 

Gouvernement du Québec Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

Bibliothèque et Archives Canada. 

Richaudeau, F. (2004).  Methodes de Lecture Rapide, Paris: Editions RETZ.  



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 33 

 
 

Roland, J. ve Breton, L. (2000).La suprématie de l’anglais est- elle  inéluctable ?, Dossier:  

Guerre et paix  des langues ,Le Courrier de l’UNESCO ,Avril 2000. 

UNESCO. (2009).Plus de 2.500 langues en danger dans le monde, L'Atlas 2009 

international des langues. 

Zellner, B. (1998). Caractérisation du débit de parole en français. Acte des XXIIèmes 

Journées d’Etude sur la Parole (JEP 98) Martigny, Suiss 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 

SESLER VE HARFLER 

  



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 35 

 
 

A. SES VE HARFLERİN ÖĞRETİLMESİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu sınırsız 

becerilerini kullanarak öğrenir ve kendilerini geliştirirler. Bu süreçte ilkokuma yazma 

öğretimi önemli bir aşamadır. Çocukların öğrenmesi, iletişim kurması, kendini 

geliştirmesi ve zihinsel verimliliğini artırması için zorunlu olmaktadır. Ayrıca Türkçeyi 

doğru, güzel ve etkili öğretmek, Türkçenin giderek gelişmesi, yayılması ve gelecek 

nesillere aktarılması için de ilkokuma yazma öğretimi üzerinde önemle durulmaktadır. 

Türkçemiz dil yönüyle bazı özelliklere sahiptir. Bunlar ses zenginliği, ses harf ilişkisi, harf 

ve hecelerin özellikleri, hece ve kelime türetme, kelime tanıma, zihinsel sözlük geliştirme 

gibi sıralanmaktadır. Bu özellikler ilkokuma yazma öğretiminde öğrencilere kolaylık 

sağlamaktadır. Türkçemizin bu özellikleri öğrencilerin sadece dil becerilerini değil 

zihinsel ve sosyal becerilerini de geliştirici olmaktadır. 

İlkokuma yazma öğretiminde dilin özellikleri ve temel yapısı önemli olmaktadır. 

Yani dilin ses, harf, hece ve kelime özellikleri, ses ve harfler arasındaki ilişkilerin sistemli 

ve düzenli olması, dilin yazım yönüyle şeffaf olması (ortografik şeffaflık) vb. durumlar 

ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dilde sık kullanılan ögelere 

öncelik verilmesi, işlek ve açık hecelerin verilmesi ilkokuma yazma öğretiminde başarıyı 

artırmakta ve öğrencilerin hızlı öğrenmesini sağlamaktadır. Bu anlayıştan hareketle çoğu 

ülkede dilde sık kullanılan harf, hece ve kelimelerin listesi yapılmaktadır. Bunların 

uygulanmasına yani ilkokuma yazma öğretiminde dilde sık kullanılan harf, hece ve 

kelimelere öncelik verilmesine ve aşamalı olarak öğretilmesine çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan ilkokuma yazma sürecinde uygulanan zihinsel işlemlere ilişkin yoğun 

araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda okuma işleminin sol beyinde bulunan ve 

kelime tanıma bölgesi adı verilen bir bölgede yürütüldüğü açıklanmaktadır. Bu bölgenin 

nöronları kelimenin önce harflerini incelemekte, harfleri birleştirerek kelimeyi 

tanımaktadır. Bir başka ifadeyle kelime tanıma işlemi,  sol beyinde yer alan, çok hızlı 

işlem yapan,  karmaşık bir nöron ağının çalışmasıyla gerçekleşmektedir. Bu ağ aracılığıyla 

kelimenin harfleri tek tek incelenmekte ve harfler birleştirilerek kelime tanınmaktadır. 

Bu nedenle okuma sürecinde harflerin hızlı ve doğru tanınması çok önemli olmaktadır. 

Harfleri iyi bilen ve hızlı tanıyan öğrencilerin ilkokuma yazmayı daha erken öğrendikleri 

görülmektedir. Bu nedenle çoğu gelişmiş ülkede ilkokuma yazma öğretimine dilin en 

küçük birimi olan ses ve harflerle başlanmaktadır. Harflerle sesler birleştirilerek hece ve 

kelimeler yapılmaktadır. Böylece ilkokuma yazma öğretiminde ses, harf, hece ve kelime 

sırası izlenerek beynimizin kelime tanıma işlemine uygun hareket edilmektedir. 
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1. Sesler 

İlkokuma yazma öğretiminin temel taşları sesler ve harflerdir. Sesler, dilin işlevli en 

küçük birimi olmaktadır. Bunlar birleştirilerek hece ve kelimeler yapılmaktadır. Harfler 

ise yazı dilinin en küçük birimidir.  İlkokuma yazma öğretimine kelimenin en küçük birimi 

olan harflerin tanıtılmasıyla başlanmaktadır. Alfabedeki harflerin sayısı, türü ve 

özellikleri ilkokuma yazma öğretiminde belirleyici olmaktadır. 

1.1. Seslerin Tür ve Özellikleri 

İlkokuma yazma öğretimi açısından dildeki sesin sayısı, türü ve özellikleri 

önemlidir. Araştırmalar dünyamızda 6000 civarında dilin olduğu göstermektedir. Her 

birinin kendine özgü ses sistemi vardır. Ses sistemi bir dili diğerlerinden ayırmayı 

sağlayan, dildeki bütün sesleri ve özelliklerini içeren bir yapıdır. Örneğin dildeki ünlü ve 

ünsüzler, bunların çıkış yerleri (dudak, damak, burun gibi), uzun ve kısa sesler, sürekli ve 

süreksiz ünsüzler, vurgu, tonlama, ezgi gibi. Bunların her biri bir dili konuşmak için gerekli 

ögeler olmaktadır. Konuşma, dinleme ve okuma sırasında ses siteminden 

yararlanılmaktadır. Seslerin kolay algılanması, duyulması ve ayırt edilmesini 

sağlamaktadır (Demolin, 2010). 

Ses sistemindeki sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Ünlüler ağzımızdan çıkarken hiçbir engele çarpmayan seslerdir. Türkçede sekiz ünlü 

vardır. Bunlar alfabede a, e, ı, i, o, ö, u, ü olarak sıralanmaktadır. Ünsüzler ağızdan 

çıkarken bazı engellere uğrayarak çıkan seslerdir. Türkçede 21 ünsüz vardır. Bunlar 

alfabede b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z olarak sıralanmaktadır. Ünlülere 

tam sesli, ünsüzlere yarım sesli sesler de denilmektedir. Türkçemizde ünlüler 

ünsüzlerden iki kat fazla kullanılmaktadır. Bu durum ses zenginliği oluşturmakta, okuma 

ve yazma öğrenmeye katkı sağlamaktadır. 

1.2. Sayıları 

Araştırmalara göre dünyamızdaki dillerde 1 milyardan fazla ses vardır. Bu konuda 

Maddieson (1984), Maddieson ve Precoda (1990) tarafından yapılan araştırmalarda 

çeşitli kıta, bölge ve dil ailesinden seçilen 451 dilin ses sitemi incelenmiştir. Araştırma 

sonunda toplam 920 ses saptanmıştır. Seslerin türü ve sayısının dillere göre değiştiği 

görülmüştür. Bu araştırmalarda dünya dillerinde en az 12 sesin en çok ise 141 sesin 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak ortalama sayının 30 civarında olduğu görülmüştür 

(Demolin, 2010). Avrupa dillerinde ise ses sayısı ortalama düzeylerdedir. Örneğin 

Almancada 40, Fransızcada 36, İngilizcede 49, İtalyancada 25 ses vardır (Jaffré ve Fayol, 

1997). Ancak bunların yazımı için kullanılan harfler ve yazım birimlerinin sayısı farklıdır. 

Avrupa dillerinde harf, ses ve yazı birim sayıları aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 2. Avrupa dillerinde ses, harf ve yazı birimi   

 Ses birim Harf sayısı Yazı birim 

Almanca 40 26 85 
Fransızca  36 26  130 
İngilizce  49 26 1140 

İspanyolca  32 29 45 
İtalyanca 25 21 33 

Türkçe  29 29 29 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Almancada 40 ses vardır. Bunlar 26 harf ile 85 farklı 

şekilde yazılmaktadır. Fransızcada 36 ses var, bu sesler 26 harfle 130 şekilde 

yazılmaktadır. İngilizcede 49 ses var, bunlar 26 harfle 1140 şekilde yazılmaktadır. 

İtalyancada 25 ses var, bu sesler 21 harfle 33 şekilde yazılmaktadır. Türkçede 29 ses ve 

29 harf vardır. Bazı kaynaklarda Türkçede 35-40 civarında sesin olduğu belirtilmesine 

rağmen resmi olarak 29 ses kabul edilmektedir. 

 Bir dildeki seslerin ünlü ve ünsüz dağılım oranı da önemli olmaktadır. Her dilde 

ünlü ve ünsüz sayısı farklıdır. Çoğu dilde ünsüzlerin sayısı ünlülerden daha fazladır.  

Ancak buna uymayan diller de vardır. Genel olarak alfabetik dillerde ünsüz sayısı 6-95 

arasında değişmekte ancak ortalama 22 ünsüzün olduğu görülmektedir. Buna karşılık 

ünlünün çok ünsüzün az olduğu diller de vardır. Bu durum ilkokuma yazmada etkili 

olmakta, ünlüler daha kolay öğrenilmektedir. 

2. Harfler 

Harf, dildeki sesleri simgeleyen, sözlü dili yazıya aktarmayı sağlayan grafik 

işaretlerdir. Sesleri simgelediğinden yazı dilinde çok sayıda harf bulunmaktadır. Bunlar 

sesleri yazıya çevirmek, hece ve kelimeleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu amaçla 

harfler bazı dillerde yan yana, bazı dillerde ise alt alta yazılmaktadır. Böylece yazılı 

iletişimin en önemli ve temel aracı olmaktadır. Harflerin kendi içinde sıralanması ise 

alfabeyi oluşturmaktadır. Bu sıralamaya alfabetik sıra denilmektedir. Alfabetik sıralama 

bilimsel çalışmalara dayalı yapılmaktadır. Alfabelerde genellikle ilk harf “a”  olmakta 

ancak hepsinde “z” son harf değildir. Çoğu alfabede yazılar sağdan sola doğru, 

bazılarında ise tam tersine soldan sağa doğru yazılmaktadır. Çince ve Japoncada olduğu 

gibi birkaç alfabede harfler yukarıdan aşağıya doğru sıralanmaktadır. 

Ses ve harf arasında bazı farklar vardır.  Dilin en küçük parçasına “ses”, yazının en 

küçük parçasına ise “harf ”denilmektedir. Bir başka ifadeyle ses, dilin en küçük birimi, 

harf ise yazının en küçük birimi olmaktadır. Ses soyut, harf ise somuttur. Ses kulağa, harf 

ise göze hitap eder. Yani ses işitsel harf görseldir. Ses sözlü, harf yazılıdır. Ses dille, harf 

elle üretilir. Ses canlı ve hareketli, harf ise donuk ve sabittir. Kısaca harf sesin yazıdaki 

karşılığıdır. İkisi arasındaki ilişkiye ses harf ilişkisi denilmektedir. Bu ilişkiye keşfetme 
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ilkokuma yazma öğretimin en önemli aşamasıdır. Bu nedenle duyulan sesin karşılığı harfi 

yazma, harfi görünce doğru okuma üzerinde önemle durulmaktadır. Bunlar giderek 

birleştirilmekte, hece ve kelimeler üretilmektedir. 

Sesler ve harfler sadece dil ve iletişim alanında değil, müzik, matematik gibi 

alanlarda da kullanılmaktadır. Müzikte çeşitli seslerden, matematik işlemlerinde ise 

harflerden yararlanılmaktadır. Örneğin bazı küçük harfler (a+b+c) + (y-z) = 0 gibi 

matematik denklemlerinde, bazı büyük harfler ise  (I  V  X  L  C  D  M) Romen rakamı 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazen yazılı metinlerde küçük harfler “a,b,c,ç” gibi 

sıralanarak “1,2,3…” rakamları yerine madde imi olarak verilmektedir. 

Bir alfabedeki harf sayısının az olması ilkokuma yazma öğretimini kolaylaştırmakta, 

fazla olması ise güçleştirmektedir. Bu açıdan dünyadaki diller incelendiğinde, 

dünyamızda 6000 civarında dil konuşulmakta ancak yazılı dil sayısı 100’ü 

geçmemektedir. Yazılı dillerin bazıları ortak alfabe kullandığından toplam alfabe sayısı 

65 olmaktadır. Bu alfabelerde harf sayısı 10-72 arasında değişmektedir. Dünyamızda en 

az harfi olan dil Rotokas alfabesidir. Bu alfabede 11 harf vardır. Bu dil 4300 kişinin 

konuştuğu Doğu Papua dilidir.  Dünyamızda en çok harfi bulunan alfabe ise 

Kamboçya’nın resmi dili olan Khmer alfabesidir. Bu alfabede 72 harf bulunmaktadır. Bu 

dil 12 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır (Le Petit Robert,2016). Rus alfabesi 35 

harfli, Hint alfabesi 50 harfli, Arap alfabesi 28 harfli, Çincede ise 200 karakter vardır. 

Avrupa ülkelerinde kullanılan alfabelerde harf sayısı 20-29 arasındadır. Örneğin 

İtalyancada 21, Almanca, Fransızca ve İngilizcede 26, İspanyolcada ise 29 harf vardır 

(Jaffré ve Fayol, 1997). 

Ülkemizde Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk’ün önderliğinde 1928 

yılında harf devrimi yapılmış, 1.11.1928 gün ve 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve 

Tatbiki Hakkında Kanun” ile yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. Bu Kanun’a göre Türk 

Alfabesinde toplam 29 harf bulunmaktadır. Bunların 8’i sesli 21’i de sessiz harftir. Türk 

Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunda Türk alfabesindeki harflerin adları ve 

sırası ‘a’ /a/, ‘b’ /be/, ‘c’ /ce/, ‘ç’ /çe/, ‘d’ /de/, ‘e’ /e/, ‘f’ /fe/, ‘g’ /ge/, ‘ğ’ /yumuşak ge/, 

‘h’ /he/, ‘i’ /i/, ‘ı’ /ı/, ‘j’ /je/, ‘k’ /ke/, ‘l’ /le/, ‘m’ /me/, ‘n’ /ne/, ‘o’ /o/, ‘ö’ /ö/, ‘p’ /pe/, 

‘r’ /re/, ‘s’ /se/, ‘ş’ /şe/, ‘t’ /te/, ‘u’ /u/, ‘ü’ /ü/,‘v’ /ve/, ‘y’ /ye/, ‘z’ /ze/ olarak 

belirtilmiştir. Ayrıca büyük küçük harflerin el ve matbaa yazılışı gösterilmiştir. Türkçedeki 

bütün sessiz harflerin okunuşu ‘k’ /ke/, ‘l’ /le/, ‘m’ /me/, ‘n’ /ne/… olarak verilmiştir.  Bu 

durum harfleri adını öğrenme ve hatırlamada kolaylık sağlamaktadır.  

Türk alfabesinde Lâtin harfler kullanılmasına rağmen “x, q, w” gibi harfler 

bulunmamaktadır. Bunun yanında Türkçede batı dillerinde kullanılmayan “ç, ğ, i, ö, ş, ü” 

gibi harfler yer almaktadır. Bu harfler noktalar hariç “c, g, ı, o, s, u” gibi harflerle aynı 

biçimde yazılmaktadır. Alfabede birbirine benzer harf şekillerinin kullanılması yazma 

öğretimini kolaylaştırmakta ve yazma hızını artırmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçede 
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“c, ç, g, ğ, ı, i, o, ö, s, ş, u, ü” gibi 12 harf birbirine benzer şekilde yazıldığından yazma 

öğretiminde öğretilecek harf sayısı 29’dan 23’e düşmektedir. Bu durum öğrenme 

sürecini kolaylaştırmakta ve öğrencilerin zihin yükünü azaltmaktadır.  

2.1. Harflerin Tür ve Özellikleri 

Harfler ses yönüyle sesli, sessiz, sürekli, süreksiz,  yazım yönüyle büyük küçük, dik 

eğik, bitişik gibi çeşitli türlere ayrılmaktadır. Seslerin çıkışına göre harfler dudaksı, 

damaksı, diş, burunsal gibi adlandırılmaktadır. En önemli sınıflandırma sesli ve sessiz 

harflerdir. Ağızdan serbest olarak çıkan sesleri simgeleyenlere sesli harf, bir sesli harfin 

yardımıyla çıkanlaraise sessiz harf denilmektedir. Bazı kaynaklarda sesli harflere” tam 

sesli”, sessiz harflere ise “yarım sesli” harf denilmektedir. Çünkü sessiz harflerin de sesi 

vardır. Türkçede 8 sesli harf vardır. Bunlar “a, e, ı, i, o, ö, ü ve u” olarak sıralanmaktadır. 

Fransızcada 26 harf vardır. Bunların 6’sı sesli (a, e, i, o, u, y), 20’si ise sessiz harftir. 

İlkokuma yazma öğretimi açısından bir dildeki sesli ve sessiz harflerin yanı sıra 

sürekli ve süreksiz sessiz harflerin sayısı da önemli olmaktadır. Sürekli sessizler dili 

müzikal ve melodik hale getirmekte, harflerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Bazı 

dillerde süreksiz sessizlerin kullanımı daha fazladır. Türkçemizde 21 sessiz harfin 13’ü 

yani %62’si sürekli sessizdir. Bir başka anlatımla Türkçede sessiz harflerin üçte ikisi sürekli 

üçte biri süreksizdir. Bu oran okuma yazma öğretimine önemli katkı sağlamakta ve 

Türkçenin öğretim üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Sürekli ve süreksiz sessiz harfler 

aşağıda verilmektedir. 

Tablo 3. Sürekli ve Süreksiz Sessiz Harfler 

Sessiz harfler  Yumuşak Sert Sayı % 

Sürekli sessizler ğ, j, l, m, n, r, v, y, z f, h, s, ş 13 62,0 
Süreksiz sessizler b, c,d, g p, ç, t, k   8 38,0 

Toplam  13 8 21 100,0 

Harfler yazılış yönüyle büyük ve küçük harf, dik, eğik ve bitişik harf gibi çeşitli 

isimlerle adlandırılmaktadır. Dik harfler matbaa karakterinde ve bağlantısız 

yazılmaktadır. Aşağıda büyük ve küçük harflerin dik ve matbaa karakterinde yazılışı 

sıralanmaktadır. 

 A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, İ, I, J, K, L, M, N, O,Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. 

 a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, ı, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z. 

Eğik ve bitişik harfler, birbiriyle bağlantılı olarak sağa 70 derece eğik yazılmaktadır. 

Bitişik eğik harflerin yazımları Resim 1’de gösterilmektedir.  
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Resim 1. Bitişik Eğik Harflerin Yazım Şekilleri 

Harfler biçim yönüyle kol, gövde ve bacak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Harflerin yukarıya doğru uzantılarına kol, aşağıya doğru uzantılarına ise bacak 

denilmektedir. Uzantısı olmayan harfler ise gövde harflerdir.  Alfabemizde 17 gövde harf 

vardır. Bunlar “a, c, ç, e, ı, i, m, n, o, ö, r, s, ş, u, ü, v, z” gibi sıralanmaktadır. Kol ve 

gövdeden oluşan harfler “b, d, f, h, k, l, t” gibidir. Gövde ve bacaktan oluşanharfler ise 

“g, ğ, j, p, y” dir. Sesli harflerin hepsi “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” gövde harflerdir. Sessiz 

harflerden “c, ç, m, n, r, s, ş, v, z” gibi 9 harf gövde harftir. 

Bazı harflerin yazılışı simetriktir. Örneğin küçük harflerden “b-d”, “p-g”, “u-n” gibi 

harfler birbirine simetrik yazılmaktadır. Buna ilişkin örnek Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. Simetrik Yazılan Harfler 

Büyük harflerden ise “A, O, Ö, H, İ, I, N, M, S, Ş, U, Ü, V, Y, Z, K” gibi harfler kendi 

içinde simetrik yazılmaktadır. İlkokuma yazma öğretiminin başında öğrenciler bu 

simetrik harfleri ayırt etmekte zorlanmaktadır. Diğer taraftan simetrik harflerin okunuşu 

da birbirine çok yakındır. Örneğin “b” ve “d” gibi. Bunun için simetrik harflerin yazılış ve 

seslendirme farkı üzerinde önemle durulur. Belirgin özellikleri karşılaştırılır. Bu süreçte 

etkili yöntemler kullanmak gerekir. 
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2.2. Sık Kullanılan Harfler 

Her dilde bazı harfler diğerlerinden daha sık bazıları ise daha azkullanılmaktadır. 

Bunlar çeşitli araştırmalarla belirlenmekte ve kullanım sıklığına göre sıralanmaktadır. 

İlkokuma yazma öğretimindedilde sık kullanılan harflerin önce öğretilmesi, öğrencilerin 

çok sayıda hece ve kelimeyi kolay tanımasını sağlamakta, okuma ve anlama sürecini 

hızlandırmaktadır. Bu amaçla ilkokuma yazma öğretim programlarında dilde sık 

kullanılan harf, hece ve kelimelere öncelik verilmekte, öğretim sıralaması yapılmaktadır. 

Türkçemizde de bu tür listelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.3. Ses Harf ilişkisi 

Bir dilde sesle sesin karşılığı olan harf, harfle harfin simgelediği ses arasındaki 

ilişkidir. Bu ilişki bazı dillerde açık,net,kurallı ve birebirdir. Bazı dillerde ise muğlak ve 

karmaşıktır. Bu işlem yani hangi sesin hangi harfe karşılık geldiğini öğretmek,  ilkokuma 

yazma öğretim sürecinin en zor aşamasıdır. Sesli harflerde (“a, e, i, o, u” gibi) bu işlem 

çok kolaydır. Çünkü sesli harflerin sesi kolay hissettirilmekte ve karşılığı olan harf hemen 

bulunmaktadır. Ancak sessiz harflerin karşılıklarını bulmak çocuklar için zor olmaktadır. 

Bu süreçte dilin yapısı da önemli olmaktadır.Alfabedeki ses ve harfler arasındaki ilişkinin 

açık, net, kolay, kurallı ve sistemli olması ilkokuma yazma öğretim sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Bir dildeki seslerin az harfle yazılması, her harfin bir sesle okunması 

dilin öğretim kolaylığını artırmaktadır. Dildeki seslerin farklı harflerle yazılması, bazı 

harflerin okunmaması o dilin öğretimini zorlaştırmaktadır. Jaffré ve Fayol’un 

araştırmalarına göre İspanyolca ve İtalyancada ses-harf ilişkisi düzenli olduğundan çoğu 

kelime kolay öğrenilmektedir. Ancak Almanca, İngilizce ve Fransızca zor diller arasında 

yer almaktadır. Bu dillerde ses ve harf ilişkisi hem çok karışık hem de kuralsızdır.  

Türkçede her ses bir harfi, her harf ise bir sesi karşılamaktadır. Yani alfabemizdeki 

ses ve harf arasında bire bir ilişki vardır. Bu durum ilkokuma yazma öğretimi, okuma, 

yazma ve klâvye kullanmada üstünlük sağlamaktadır. Oysa bazı dillerde aynı sesler farklı 

harflerle veya harf gruplarıyla yazılmaktadır. Örneğin Fransızcada /o/ sesi  “o”,“au”, 

“eau”, “eaux” gibi 4 farklı şekilde yazılmaktadır.  Yine /f/ sesi “f”, “ff”, “ph” ile 

yazılmaktadır. Çeşitli dillerdeki bu yazı ve imlâ yapısı öğrencileri doğrudan etkilemekte, 

okuma yazma sürecinde önemli güçlüklerden biri olmaktadır. Fransızcada /t/ sesi bazı 

kelimelerde tek ‘t’ ile (table) yazılmakta, bazı kelimelerde iki ‘tt’ ile (tablette) yazılmakta, 

bazı kelimelerde ise‘th’ olarak (théâtre) yazılmaktadır. Bazı durumlarda ise bir harf farklı 

seslere karşılık kullanılmaktadır. Örneğin  “c”  harfi bazen /s/  bazen de /k/  sesinin 

karşılığı olmakta, “cerceau” kelimesinde /s/, “camion” kelimesinde  /k/  okunmaktadır. 

Fransızcadaki bu yazım farklılıkları öğrencilere yük getirmekte, okuma yazma öğrenme 

sürecini ve becerilerini olumsuz etkilemektedir. Oysa Fince, Türkçe, İtalyanca İspanyolca 
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gibi dillerde alfabenin harfleri sistemli olmakta, okunduğu gibi yazılmakta ve yazıldığı gibi 

okunmaktadır (Québec, 2011). 

Seslerle harfler arasındaki ilişkinin oranı da önemli olmaktadır. Bu uyum Türkçede 

%100 iken bazı dillerde yarı yarıya farklı olmaktadır. İngilizce ve Fransızcada ses ve harfler 

arasında düzenli ilişki olmadığından kelimelerin %50'si okunduğu gibi yazılmamakta, 

yazıldığı gibi okunmamaktadır. Örneğin Fransızcada “palais” (pale) kelimesinde ‘s’ harfi 

okunmaz. Okuma sırasında harflerin seslendirilme durumu İngilizcede %48, Fransızcada 

ise %94’tür. Bir sesin çeşitli harflerle yazılması, bir harfin çeşitli seslerle okunması 

öğrencinin zihin yükünü artırmakta ve öğrenci okuma sürecinde zihin enerjisinin büyük 

bölümünü ses- harf ilişkisini kurmaya ayırmaktadır. Kısaca Almanca, Fransızca ve İngilizce 

kolay öğrenilen diller arasında yer almamaktadır(Jaffré ve Fayol, 1997). Oysa Türkçede 

ses ve harfler arasında düzenli ve kurallı bir ilişki bulunmakta, her ses bir harfle 

yazılmakta, her harf bir sesle okunmaktadır.  Bu konuya OECD tarafından yürütülen CERI 

araştırmalarında da dikkat çekilmektedir. OECD raporlarında  “Her sesin bir harfle 

yazıldığı Türkçe ve Fince gibi dillerde işitilen kelimeleri yazıya aktarma daha hızlı 

olmaktadır.” denilmektedir (OCDE, CERI, Ontario, 2007). Türkçenin bu yapısı öğretim 

yönüyle çoğu dilden üstün olmasını ve kolay öğrenilmesini sağlamaktadır. 

Türkçede öğrenciler bir sesi bir harfe çevirmeyi öğrendiği zaman, bu tekniği diğer 

seslerde de kullanarak hızlıca ilkokuma yazmayı öğrenmektedir. Oysa Fransızca okuma 

yazma öğrenen bir öğrenci harfin kurallara uymayan biçimlerini de öğrenmek zorunda 

kalmaktadır. Örneğin Fransız öğrenci “carotte”yazarken iki ‘tt’, “échalote” yazarken tek 

‘t’ yazılması gerektiğini de öğrenmek durumundadır. Bu durum öğrenciyi çok sayıda ek 

bilgileri de öğrenmeye ve uygulamaya zorlamaktadır (Québec, 2011). Bu nedenle 

İngilizce ve Fransızca gibi dillerde öğrenciler okuma becerilerini daha geç yani 2-3 yıl 

sonra geliştirmektedirler. Bu dillerin ses yapısı okumanın zihinsel sunumunu 

etkilemekte, sesleri tanıma ve birleştirme işleyişini bölmektedir. Bu durum kelimeleri 

tanıma ve anlamayı zorlaştırmaktadır. İtalyan okuyucular okurken sesleri hızlıca 

tanımakta, birleştirmekte ve anlamaktadır. Böylece daha geniş ve üst düzey zihin 

becerilerini harekete geçirerek okuma becerilerini geliştirmektedir. Oysa İngiliz 

okuyucular bunu yapamamaktadır (Dehaene, 2008). 

Türkçedeki ses harf ilişkisi kelime tanımayı ve okuma sürecini de 

kolaylaştırmaktadır. Seslerle harfler arasındaki düzenli ilişkiler kelimelerin zihinde 

tutulmasını sağlamakta, yazıda sık geçen 4-5 harfli kelimelerin çoğunu anında tanımayı 

getirmektedir. Böylece akıcı okuma ile öğrencinin bilmediği ve ilk kez gördüğü 

kelimelerin okunması kolay olmaktadır. Oysa kelime tanıma ve okuma bazı dillerde 

önemli bir sorun olmakta, çoğu kelimenin başı, ortası ve sonundaki harfler 

okunmamaktadır. Örneğin Fransızca kelimelerin başındaki harfler %96, ortasındakiler  

%80, sonundakiler ise %92 oranında okunmaktadır. Yazmada ise kelimelerin başında 
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%91, ortasında %76, sonunda ise  %45 oranında ses harf ilişkisi kurulmaktadır. Fransızca  

“femme” kelimesi /fam/, “monsieur” kelimesi /mösyö/, “est” ise /e/ olarak 

okunmaktadır (Peereman vd., 2007). Türkçe bu yönüyle kelime tanıma ve okuma 

sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Ses harf ilişkisi anlama sürecini de etkilemekte ve kolaylaştırmaktadır. İlkokuma 

yazma sürecinde ses harf ilişkisinin öğrenilmesi okumanın niteliğine ve okunan metinleri 

anlamaya önemli katkılar getirmektedir. Bu konu NICHD (National Institute of Child 

Health and Human Development) tarafından da araştırılmıştır. Bu araştırmalarda 

sistemli ses öğretimi ile ses harf ilişkilerinin iyi öğrenilmesi okumanın niteliğini etkilediği,  

akıcı okuma, bilinmeyen kelimeleri okuma ve okunan metinleri anlamaya önemli katkılar 

getirdiği ortaya çıkmıştır. Okuma sürecinde beynimizin seslerle harfleri hızlı biçimde 

eşleştirmesi ve birleştirmesi kelimeleri daha çabuk tanımayı getirmektedir. Okuma 

sürecinde kelimeleri kısa sürede ve daha az enerji harcayarak tanıyan beynimiz ağırlığı 

kelime ve cümlenin giderek metnin anlamına vermektedir. Bir başka ifadeyle kelimeleri 

kısa sürede tanıyan okuyucu cümlenin ve metnin anlamına yoğunlaşmaktadır.  Bu durum 

metindeki anlam zincirini izlemeyi ve metni anlamayı kolaylaştırmaktadır (Badour, 

2000). Bunun tersi durumlarda yani ses harf ilişkisinin %100 olmadığı dillerde, beyin hem 

kelimeyi tanımak için çok zaman ve enerji harcamakta hem de kelime ve cümlenin 

anlamına geç ulaşmaktadır. Türkçemiz bu yönüyle öğrencilerin metni anlamasına büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

Türkçedeki ses harf ilişkisi ilkokuma yazma öğretiminde kolaylık sağlamaktadır. 

Batı dillerinde olduğu gibi Türkçede uzun ve yorucu dikte (söyleneni yazma)  çalışmaları 

yapılmamaktadır. Öğrenci duyduğu sesin karşılığı olan harfi hızlıca yazmakta, gördüğü 

harfin karşılığı olan sesi de çıkarabilmektedir.  Böylece öğrenciler ses ile yazı sistemi 

arasındaki benzerlikleri görmekte, sözlü dilden yazılı dile daha kolay geçmektedirler. Bu 

süreçte sesleri, harfleri, heceleri ve kelimeleri eşleştirme, sıralama, birleştirme, sınıflama 

gibi işlemler zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır 

3. Harflerin Öğretilmesi 

Çocuklar üç yaşından itibaren harfleri öğrenmeye başlamaktadır. Bu durum okul 

öncesinde başlamakta ilkokulda ilerlemektedir. İlkokulda alfabedeki bütün harfleri 

tanıma, her birini ayırt etme, hece ve kelimeleri öğretme, okuma ve yazma becerilerini 

geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların başlangıcını harfleri tanıma 

oluşturmaktadır. Harfleri tanımadan, adını, sesini ve yazılışını bilmeden okuma yazmayı 

öğrenmek mümkün olmamaktadır. Bilindiği gibi harfler yazılı hece ve kelimelerin temel 

bileşeni olmakta, okuma yazma sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ilkokuma 

yazma öğretiminin başında harfleri tanıma çalışmalarına öncelik verilmektedir. Bu 
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aşamada öğrencilere seslerin yazılı karşılıklarının harfler olduğu,  bunları 

birleştirerekheceve kelimeler yapıldığı, sözlü dil ile yazılı dil arasında düzenli ilişkiler 

olduğu, harflerin adı, sesi ve yazılışı öğretilmektedir. Böylece öğrencilerin defalarca 

duyduğu ve anlamını bildiği kelimeleri yazılı olarak tanımasına ve okumasına 

çalışılmaktadır.  

Harfleri tanıma becerisi üç alt bileşenden oluşmaktadır. Bunlar harfinadını bilme, 

sesini ayırt etme ve yazılışını öğrenmedir (Hilairet de Boisféron, Colé ve Gentaz,2010). 

Harfleri tanımak için harflerin adını, sesini ve yazılışını iyi bilmek gerekmektedir. Okula 

yeni başlayan öğrencilere harfleri öğretmek için sistemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda önce harfin adı, sesi ve yazılışı ardından aralarındaki ilişkiler 

öğretilmektedir.  

 Harfin adı, alfabede kullanılan adlardır. Örneğin ‘a’ harfine  /a/,  ‘b’ harfine 

/be/, ‘f’ harfine /fe/ denilmektedir.  

 Harfin sesi, harfin simgelediği seslerdir. Örneğin ‘a’ harfi  /aaa/, ‘f’ harfi /fff/,‘ş’ 

harfi ise /şşşş/  olarak seslendirilmektedir.  

 Harfin yazılışı ise harfin yazım yönü, büyük, küçük (A,a), dik ve eğik (A,a) ve 

bitişik yazılışı (Abcde) olmaktadır.  

Bunların her biri farklı yöntemlerle öğretilmektedir. Harflerin adı alfabedeki adı ve 

sıralaması veya harf şarkısıyla öğretilmektedir (Helal ve Weil-Barais, 2010). Harflerin sesi 

ve yazılışı ilkokulda sürekli okuma ve yazma çalışmalarıyla öğretilmektedir. Bunlar 

birbirini etkilemekte ve öğrencilerin harf tanıma becerilerini geliştirmektedir (Suha, 

2012). Kısaca harf öğretimi ilkokuma yazma sürecinin öncelikli ve zorunlu 

çalışmalarından biri olmaktadır. Dünyamızdaki uygulamalarda bu konuda çeşitli 

yöntemlerden yararlanıldığı görülmektedir. Bunları aşağıda açıklanmaktadır. 

3.1. Harflerin Adını Öğretme 

Eskiden ilkokuma yazma çalışmalarına harflerin adı öğretilerek başlanıyordu. Bu 

konuda bilinen en eski uygulama harf (alfabe) yöntemidir. Bu yöntemde harfler 

alfabedeki adı ve sırasına göre verilmektedir. Bu yöntemin temel ilkesi, kelimeleri 

okumak için önce harfleri tanımak gerekmektedir. Bunun için öğrencilere ‘a’ dan ‘z’ ye 

kadar alfabedeki bütün harfler sırasıyla öğretilmektedir. Harflerin adını bilmek seslerini 

öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin harflerle sesler arasında ilişki 

kurmalarına yardım etmekte ve yazının kodunu çözme becerilerini geliştirmektedir. Bu 

nedenle çoğu ülkede ilkokuma yazma öğretiminde harflerin adını öğretmeye öncelik 

verilmektedir (Suha, 2012).  Çeşitli dillerde yapılan araştırmalar harfleri iyi bilen ve 

tanıyan öğrencilerin okumayı diğer öğrencilerden daha kolay ve hızlı öğrendiklerini 

göstermektedir (Foulin ve Pacton, 2006). Bazı araştırmalar ise harf tanıma ile okuma 
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öğrenme arasında doğrusal ilişkilerin olduğu ortaya koymaktadır. Bu durum sadece 

okuma değil metinleri anlama ve yazma becerilerini de geliştirmektedir. Harflerin adını 

bilmek sesini öğrenmeyi kolaylaştırdığından harflerin adını iyi bilen öğrencilerin yarıdan 

fazlası okuma öğrenmede başarılı olmaktadır (Hilairet de Boisféron, Colé ve Gentaz, 

2010). Kısaca harflerin adını bilmek ilkokuma yazma sürecinde öğrencilere önemli 

katkılar getirmektedir. 

3.2. Harflerin Sesini Öğretme 

Harf tanıma becerilerini geliştirmek için etkili yöntemlerden biri de harflerin sesini 

öğretmektir. Bu uygulama tarihsel süreç içerisinde ilkokuma yazmada ses yöntemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde bir kelimeyi okumak için harflerinin seslerini bilmek 

gerekmektedir. Bunun için öğrencilere harflerin adı ve sesleri birlikte öğretilmektedir. 

Öğrenciler harflerin sesini öğrenirken harflerin adından hareket etmektedir. Harflerin 

sesleri öğretilirken aynı sesi veren bütün harfler gösterilmektedir. Harflerin sesini 

öğretmek için her harf için açıklamalı ve örnekli bir eğitim verilmektedir. Bu çalışmalar 

öğrencilerin harf, hece ve kelime tanıma, akıcı okuma ve yazma gibi becerilerini üst 

düzeyde geliştirmektedir. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerileriyle ses bilincini 

geliştirmeye yardım etmektedir.  

Ses bilinci, seslere duyarlı olma, kelimelerin seslerini tanıma, ayırt etme, ses ve 

heceleri birleştirme, değiştirme gibi becerilerin kazanılmasıdır. Ses bilinci, çocukları 

kelimenin öğeleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçladığından,  dilin sesleri üzerinde 

düşünme, tanıma, ayırt etme, dikkat etme, keşfetme, farkına varma gibi zihinsel işlemleri 

gerektirmektedir. Bu bilinç çocuğun ilkokuma yazmaöğrenme sürecinde, sesleri harflerle 

ilişkilendirmesini, eşleştirmesini, harfleri tanımasını, okumasını, yazmasını ve giderek 

yazılı heceleri, kelimeleri tanımasını getirmektedir. Bütün alfabetik dillerde sesler 

harflerle yazıldığı için ses bilinci eğitimi zorunlu görülmektedir. Ziegler ve Goswami 

(2005) “alfabetik dillerde okuma öğretimi için ses bilinci ve alfabetik ilkeleri yapılandırma 

çalışmalarının zorunlu bir öncelik olduğunu, hatta öğrenmenin kalbi olduğunu”, 

belirtmektedir. 

Ses bilinci ilkelerine göre sesler sürekli, süreksiz, basit, karmaşık, tam sesli, yarı sesli 

gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler çocukların sesleri öğrenmesinde etkili olmaktadır. 

Bu nedenle eğitim sürecinde seslerin bazı özelliklerine dikkat edilmektedir. Ses bilinci 

ilkelerine göre; 

 Basit sesliler (a, e, i, o, u) karmaşık seslilere göre daha kolay öğrenilmektedir.  

 Sesli harfleri tanıtmak ve öğretmek sessizlere göre daha kolay olmaktadır. 

 Sürekli sessizleri öğretmek süreksiz sessizlere göre daha kolaydır. Örneğin 



Sesler ve Harfler 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 46 

 

“ffff“, “şşşş” gibi sürekli sessizler, “b, p”  gibi süreksizlere göre daha kolay 

öğretilmektedir (Güneş, 2007). 

Ses bilinci ilkelerinden hareketle öğrencilerin kolay öğrendikleri sesleri belirlemek 

için çok sayıda araştırma yapılmıştır. Araştırmalarda öğrencilerin genel olarak adı ve sesi 

aynı olan harfleri daha kolay öğrendikleri görülmüştür. Örneğin “a, e” gibi. Amerika, 

Brezilya, Fransa,  İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz gibi batılı ülkelerde çocukların 

hepsinde benzer sonuçlar alınmıştır. Çocuklar sesli harfleri sessiz harflere göre daha hızlı 

tanımaktadır. Sessiz harflerden de sürekli sessizleri erken tanımaktadır. Harfin ismi ve 

sesi yakınsa daha kolay öğrenmektedirler. Yani çocuklar ‘f’ /fff/ sesini ‘b’ /bbb/ sesine 

göre daha kolay öğrenmektedir. Ancak süreksiz sessiz olan  “b, d, j, k, p, q, t, v, z”  gibi 

harflerin seslerini daha geç öğrenmektedir (Ecalle, 2004; Suha, 2012). Bu konuda Sophie 

Briquet–Duhaze (2015), 300 öğrenci ile deneysel bir araştırma yapmıştır. Araştırma 

sonunda 300 öğrencinin tamamı “a, e, f, m, o, r, s, t, v, z” harflerinin sesini hızlı ve doğru 

tanımıştır. Bunun yanında “i, n, u, w, y” harflerini birkaç hatayla, “b, c, d, g, h, k, j, p, x, 

q” harflerini ise 3-10 kez hatalı ve geç tanımıştır. Buna karşılık “b-d, p-q” gibi simetrik 

harflerin adı ve sesinin çok karıştırıldığı görülmüştür (Briquet-Duhazé, 2015).  

Bir başka deneysel araştırma ise Suha (2012) tarafından yapılmıştır. Bu 

araştırma31’i erkek 29’u kız öğrenci olmak üzere 60 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin  “a, e, ı, y, u, o” gibi sesli harfleri tanımaları “b, c, d, g, j, k, p, q, v, t, f, l, m, 

n, r, s, h, w, x, z” gibi sessiz harflere göre daha hızlı ve kolay olmuştur. Bir başka ifadeyle 

öğrencilerin  %55,81’ i sesli harflerin sesini %75,18 oranında doğru ve hızlı tanımıştır. 

Buna karşılık öğrencilerin %48’i sessiz harfleri %57 oranında doğru tanımıştır. Bu 

sonuçlar sesli harflerin daha kolay tanındığını göstermektedir (Suha,2012). Araştırmada 

sessiz harfler üç gruba ayrılarak tanınma durumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Bu çalışma sonunda “f, l, m, n, r, s, x” gibi sürekli sessiz harfler %62,14 oranında doğru 

tanınmıştır. Bunu  %53,47 tanınma oranıyla “c, g, h, w”  harfleri izlemiştir. Süreksiz sessiz 

harflerin yoğun olduğu  “b, d, j, k, p, q, v, t, z” gibi harfler ise %51,91 oranında doğru 

tanınmıştır. Benzer sonuçlar çeşitli araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Suha, 2012). 

Araştırma sonunda Fransızca harflerin sesine göre kolay tanınanların bir sıralaması 

yapılmıştır. Bu sıralama ‘e’ (%85,00), ‘a’ (%84,44), ‘j’ (%75,00), ‘v’ (%73,89), ‘m’ (%70,00), 

‘n’ (%64,44), ‘p’ (%62,78), ‘b’ (%58,89), ‘f’  (%54,44), ‘w’(%32,78) şeklinde olmuştur 

(Suha, 2012).  

3.3. Harflerin Yazılışını Öğretme 

Harf tanımadaharflerin adı, sesli ve sessiz olması yanındayazım şekilleri, büyük, 

küçük, dik ve eğik yazılması da önemli olmaktadır. Bu durumlar harfi tanıma ve 

öğrenmede etkili olmaktadır. Çok sayıdaki araştırma kolay yazılan harflerin daha erken 

öğrenildiğini göstermektedir (Suha, 2012). Bu nedenle Latin harflerinin yazılışından 
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hareketle öğrencilerin en kolay yazdıkları ve öğrendikleri harfler belirlenmektedir. Kolay 

yazılan harflerle başlamak ilkokuma yazma sürecinde etkili olmaktadır. F. G. French’in 

araştırmalarına göre Latin harfleri yazılışına göre altı gruba ayrılmaktadır.  

 1. Kolay çizgilerden oluşan harfler: i, ı, l, t, u gibi. 

 2. Sağa doğru yukarıdan bir çizgi ile yazılan harfler: n, m, h, k, p, b gibi. 

 3. Sola doğru yazılan yuvarlak harfler: o, e, c gibi. 

 4. Sola doğru yukarıdan bir çizgi ile yazılan harfler: a, d, g gibi. 

 5. Yukarı doğru yazılan harfler: v, r gibi. 

 6. Karışık yazılan harfler: s, f, j, y, z gibi (Güneş, 2007). 

Bu sıralamada ilk grupta yer alanharfler kolay, son gruplardaki harfler daha zor 

yazılmaktadır.  Öğrencilere harfleri öğretirken bu sıralamaya dikkat edilmektedir. 

İlkokuma yazma öğretiminde harflerin önce küçük yazılışı öğretilmekte ardından 

büyük harflere geçilmektedir. Bilindiği gibi büyük ve küçük harflerin yazımında çeşitli 

şekil, çizgi ve noktalar kullanılmaktadır. Bunlara harfin gövdesi,  bacakları, ayakları, 

uzantıları, aksanları ve noktaları denilmektedir. Harflerin bu özellikleri küçük harflerde 

ayırt edici özellikleri artırmakta ve küçük harflerle yazılmış kelimeleri tanımaya büyük 

katkı sağlamaktadır. Oysa büyük harflerin boyu birbirine eşit olduğundan büyük harflerle 

yazılmış bir kelime dikdörtgen biçiminde görünmektedir. Bu durum büyük harflerle 

yazılmış kelimeleri tanımayı güçleştirmektedir. Araştırmalara göre küçük harflerle 

yazılmış bir metin büyük harflerle yazılmış bir metne göre %14 daha hızlı okunmaktadır. 

Bu durum anlama düzeyini de etkilemektedir. Bir metni küçük harflerle okumak bütün 

ayrıntılarına kadar incelemeyi, derinlemesine bilgilenmeyi ve öğrenmeyi sağlamaktadır. 

Bir metni büyük harflerle okumak ise daha az derinlemesine bilgi almayı getirmektedir. 

Bunu iki tür harflerle yazılmış metinde incelemek mümkündür. Küçük harfler büyük 

harflere göre daha iyi fark edilmektedir. Kalın ve italik yazılarda bile küçük harflerin ayırt 

edilmesi daha kolay olmaktadır (Giezendanner, 2008).  

Kısaca büyük ve küçük harfler arasında görsel tanınma açısındanönemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Küçük harf kullanımı kelimenin ve yazıların görsel fark edilme düzeyini 

artırmakta, aynı zamanda bir metnin okunabilirlik derecesini yükseltmektedir. Bunun 

yanında küçük harflerle yazılmış bir metinde yer yer büyük harf kullanılması, hatta dikkat 

toplama amaçlı bir kelimenin büyük harflerle yazılması dikkati artırmaktadır. Genellikle 

küçükharflerle yazılanmetinler daha kolay okunmakta, okuyucunun büyük harflerle 

yazılmış metinlere göre daha az zaman harcamasını sağlamaktadır. Bu durum ekran 

okuma için de geçerlidir (Güneş, 2012). Bu nedenle öğrencilere önce küçük harflerin 

yazılışı öğretilmektedir. 
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3.4. Sık Kullanılan Harfleri Öğretme 

Son yıllarda öğrencilerin harf tanıma becerilerini geliştirmek için dilde sık 

tekrarlanan harfleri önce öğretme yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde 

dil ve beyin araştırmaları bulunmaktadır. Dil ve beyin araştırmalarından 

hareketleStanislas Dehaene, Caroline Huron, J. Morais, Liliane Sprenger-Charolles, J. C. 

Ziegler, U. Goswami gibi araştırmacıların çalışmalarıyla “İlkokuma yazmada uygulanacak 

öğretim ilkeleri” belirlenmiştir. Bunların amacı çocukların yazılı kelimeleri hızlı bir şekilde 

tanıması, okuduklarını iyi anlaması, öğrenmek için okuması, okumadan zevk alması, 

bağımsız okuyucu olması ve zihinsel kaynakları etkili kullanmasıdır. Bu ilkeler“alfabetik 

kodları öğretme, mantıklı ve sistemli ilerleme, okuma yazma becerilerini geliştirme, 

nitelikli etkinlikler hazırlama, metinleri çocuk düzeyine uyarlama" olarak sıralanmıştır. 

Öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmek için öğretilecek ses, harf, hece, kelime 

ve metinlerin özenle seçilmesi ve dilde sık kullanılan ögelere öncelik verilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Dehaene, 2011). Böylece dilde sık kullanılan ögelere dayalı ilkokuma 

yazma öğretim anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu anlayışla Almanca, Fransızca, İngilizce, 

İspanyolca gibi dillerde sık kullanılan ses, harf, hece ve kelime listesi hazırlanmaktadır. 

Bu durum alfabetik bir dil olan Türkçemiz için de önemli ve gerekli olmaktadır. Ancak 

Türkçemizdeki ses, harf, hece ve kelimelerin bilimsel çalışmalara dayalı bir öğretim 

sıralaması yapılmamıştır. 

Ülkemizde 2005 yılından bu yana Türkçe öğretim programlarında ses ve harflerin 

öğretim sırası verilmektedir. Bu sıralamaya göre öğretilecek hece ve kelimeler 

verilmektedir. Ancak bu sıralamanın 2005, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarında 

farklı olduğu ve her programda değiştirildiği görülmektedir. Bu durum ses, harf ve 

hecelerin öğretim kolaylığı ile kullanım sıklığının dikkate alınmadığı, sıralamanın bilimsel 

çalışmalara dayalı yapılmadığını ortaya koymaktadır. Oysa çoğu dilde kullanım sıklığı 

açısından öne çıkan ses, harf, hece, kelime gibi ögeler kapsamlı araştırmalarla 

belirlenmekte, çok kullanılandan aza, kolaydan zora doğru sıralanmaktadır. Ülkemizde 

bu çalışmaların yok denecek kadar az olduğu, yapılanların da daha çok kelime sıklığını 

belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir.  
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B. TÜRKÇE HARFLERİN ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

Türkçede kullanılan harflerin özellikleri, türü ve kullanım sıklığını belirlemek, 

ilkokuma yazma öğretiminde verilecek harflerin öğretim sıralamasını yapmak amacıyla 

Güneş ve Işık (2018a) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Derneği tarafından desteklenmiş bu çalışmada Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükteki (2011) 

110.452 kelime ile Kişi Adları Sözlüğündeki 9.699 kelime olmak üzere toplam 120.151 

kelimedeki 788.316 harf incelenmiştir (Güneş ve Işık, 2018a). Araştırmada önce 

Türkçede kullanılan harflerin özellikleri, türü ve kullanım sıklığı belirlenerek diğer dillerle 

karşılaştırılmıştır. Ardından Türkçe öğretim programlarında verilen harf öğretim 

sıralaması incelenerek Türkçenin harf sistemine uygun bir model önerilmiştir.  

1. Amaç 

Günümüzde çoğu ülkede ilkokuma yazma öğretimine alfabede sık kullanılan ses ve 

harflerle başlanmaktadır. Türkçemizde sık kullanılan harfleri belirlemek amacıyla yapılan 

bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Türkçe harflerin özellikleri (sesli sessiz, sürekli süreksiz sessizler) nedir? 

2.Türkçede sık kullanılan harflerin türü ve sayıları nedir? 

3.Türkçe harflerle Avrupa dillerindeki harflerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? 

4.Türkçe öğretim programlarında verilen harf öğretim sıralaması nasıldır? 

5.İlkokuma yazma öğretiminde verilecek harf öğretim sıralaması nasıl olmalıdır? 

2. Yöntem ve Materyal 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük ve Kişi 

Adları Sözlüğündeki kelimeler alınmıştır. Bu sözlüklerdeki kelimelerin hepsi araştırmaya 

dâhil edilmiştir. 

Araştırma verilerini toplamak için kelime havuzu oluşturulmuştur. Kelime havuzu 

için Türk Dil Kurumunun 2011 yılında yayınladığı 11.baskı Türkçe Sözlük temel alınmıştır. 

Bu Sözlükte verilen kelimelerle Kişi Adları Sözlüğündeki kelimeler güncellenerek kelime 

havuzuna alınmıştır. Kelime havuzunu oluşturmada uygulanan ilkeler ve işlemler aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Türk Dil Kurumu 11. Baskı Türkçe Sözlükte 77.005 maddede verilen kelimeler 
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incelenmiş, 2017 Güncel Türkçe Sözlükle karşılaştırılarak eksik olan kelime, 

deyim, birleşik kelime ve atasözleri eklenmiştir. 

  Sözlükte yer alan Ag,…Zn gibi kimya formülleri,FKB gibi kısaltmalar 

çıkarılmıştır. 

 Sözlükte …ecek,acak, …la,le,li, ...en,an gibi yapım ve çekim ekleri verilen 

maddeler çıkarılmıştır. 

 Maddelerin karşılarında verilen açıklamalar çıkarılmıştır. 

 Sözlükte “bizce, bizde, bizden, bize” gibi ismin, hâl eki almış çekimli şekilleri 

verilen maddeler olduğu gibi değiştirilmeden alınmıştır. 

 Para adları (Lira, Dolar gibi),Bolivyalı, Brahman, Bolşevik, Burç isimleri (Boğa, 

Koç, İkizler gibi) ve Bizmut gibi kimya terimlerini içeren maddeler olduğu gibi 

alınmıştır. 

 Geriye kalan 74.914 maddedeki kelimelerin hepsi kelime havuzuna 

aktarılmıştır. 

 Sözlük maddelerinde birleşik kelimeler olduğu gibi alınmıştır. Ancak ayrı yazılan 

birleşik kelime, deyim ve atasözündeki bağımsız her birim kelime sayılmıştır. 

Örneğin “acele etmek” 2 ,“aç susuz kalmak” 3, “sakla samanı gelir zamanı ” 4 

kelime olarak sayılmıştır. 

 Ardından kelime havuzundaki 110.452 kelime alfabetik sıraya göre 

listelenmiştir. 

 Daha sonra kelime havuzuna Kişi Adları Sözlüğündeki adlar eklenmiştir. Bu 

sözlükte 3.612 kız, 7.230 erkek olmak üzere toplam 10.842 ad bulunmaktadır. 

Bunlardan tekrareden adlar çıkarılmış ve geriye kalan 9.699 ad listelenmiştir. 

 Böylece kelime havuzu Türkçe Sözlükteki 110.452 kelime ile Kişi Adları 

Sözlüğündeki 9.699 kelime olmak üzere toplam 120.151 kelimeden 

oluşmuştur. 

 Araştırmada bukelimelerde yeralan 788.316 harf incelenmiştir. 

Kelime havuzuna alınan kelimler Ms. Word, Ms. Excel, Simple Concordance 

Program ve SPSS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analize hazırlaması 

aşmasında MS Word, birleştirme, ayırma aşamasında Ms Excel, frekans ve yüzdelerin 

hesaplanmasında ise Simple Concordance Program ve SPSS programları kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde kullanılarak 

yorumlanmıştır. 
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3. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular araştırmadaki soru sırası izlenerek aşağıda 

verilmiştir. Böylece araştırma bulguları “ Türkçede Harflerin Kullanım Durumu, Avrupa 

Dilleriyle Karşılaştırma, Türkçe Öğretim Programında Harf Sıralaması ve Harflerin 

Öğretim Sıralaması”  başlıkları altında toplanmıştır. Sayısal veriler tablolar halinde 

verilerek yorumlanmıştır. 

3.1. Türkçe Harflerin Kullanım Durumu 

Araştırmada Türkçede kullanılan harflerin oranını belirlemek için kelime havuzuna 

alınan 120.151 kelimedeki toplam 788.318 harfin durumu incelenmiştir. Bunların 

oranları alfabetik sıraya göre Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4.Türkçe harflerin kullanım durumu 

Harf Toplam Yüzde (%) Harf Toplam Yüzde (%) 

A 104.545 13,26 M 47.769 6,06 

B 16.576 2,10 N 38.751 4,92 

C 9.128 1,16 O 17.115 2,17 

Ç 10.896 1,38 Ö 6.567 0,83 

D 19.357 2,46 P 9.659 1,23 

E 70.655 8,96 R 43.473 5,51 

F 6.394 0,81 S 26.565 3,37 

G 11.529 1,46 Ş 15.122 1,92 

Ğ 7.055 0,89 T 35.438 4,50 

H 9.532 1,21 U 22.983 2,92 

I 35.160 4,46 Ü 15.992 2,03 

İ 51.957 6,59 V 7.783 0,99 

J 728 0,09 Y 19.872 2,52 

K 62.102 7,88 Z 14.305 1,81 

L 51.308 6,51 Toplam  788.316 100.00 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Türkçede en çok %13,26 oranıyla ‘a’ harfi 

kullanılmaktadır. Bunu %8,96 ile ‘e’ harfi izlemektedir. Yani ‘a’ ve ‘e’ harfi ilk iki sıraya 

yerleşmektedir. Bunları %7,88 oranıyla ‘k’ harfi izlemektedir. Bir başka ifadeyle Türkçe 

en çok kullanılan sesli harf ‘a’ ve ‘e’, sessiz harf ise ‘k’ olmaktadır. Bu üç harfin kullanım 

sıklığı toplamı  %30,10’ dur. Bu durum Türkçe metinlerin üçte birinin yani %30’unun  ‘a’, 

‘e’ ve ‘k’ harfi ile yazıldığını göstermektedir. Harflerin kullanım sıklığına göre sıralaması 

Tablo 5’te verilmektedir (Güneş ve Işık, 2018a).   
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Tablo 5. Harflerin kullanım sıklığına göre sıralanması 

Harf Toplam Yüzde (%) Harf Toplam Yüzde (%) 

A 104.545 13,26 B 16.576 2,10 

E 70.655 8,96 Ü 15.992 2,03 

K 62.102 7,88 Ş 15.122 1,92 

İ 51.957 6,59 Z 14.305 1,81 

L 51.308 6,51 G 11.529 1,46 

M 47.769 6,06 Ç 10.896 1,38 

R 43.473 5,51 P 9.659 1,23 

N 38.751 4,92 H 9.532 1,21 

T 35.438 4,50 C 9.128 1,16 

I 35.160 4,46 V 7.783 0,99 

S 26.565 3,37 Ğ 7.055 0,89 

U 22.983 2,92 Ö 6.567 0,83 

Y 19.872 2,52 F 6.394 0,81 

D 19.357 2,46 J 728 0,09 

O 17.115 2,17 Toplam 788.316 100,00 

Türkçedeki bütün harfler en sık kullanılandan en az kullanılana doğru 

sıralandığında karşımıza  “aekil mrntı suydo büşz gçph cvğöfj “ sıralaması çıkmaktadır. İlk 

beş sırada 3 sesli bir sessiz harf, ilk on sırada ise 4 sesli, 6 sessiz harf yer almaktadır. En 

az kullanılan harfler ise “v, ğ, ö, f ve j” harfleridir. Bu durum ilkokuma yazma öğretiminde 

önce “a,e,k,i,l, m,r,n,t,ı” harflerinin, en son olarak da “v,ğ,ö,f,j” harflerinin öğretilmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sıralamada sesli harfler (‘ü’ ve ‘ö’ hariç) genellikle ilk 

sıralarda yer almaktadır. Sessiz harfler sıralamasında ilk sırayı süreksiz sessiz olan ‘k’ harfi 

son sırayı ise ‘j’ harfi almaktadır. Türkçede sesli ve sesiz harflerin dağılımı ise aşağıdaki 

Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Türkçe sesli ve sessiz harflerin kullanımı 

Harfler Sayı (N) Yüzde (%) 

Sesli harfler 324.974 41,22 

Sessiz harfler 463.342 58,78 

Toplam 788.316 100,00 

Türkçede sesli ve sessiz harflerin kullanım durumu incelendiğinde 8 sesli harfin 

%41 oranında kullanıldığı buna karşılık 21 sessiz harfin %59 oranında kullanıldığı 

görülmektedir. Buradan sesli harflerin sessiz harflerden iki kat fazla kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Sesli harflerin kullanım durumu Tablo 7’de verilmektedir. 
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Tablo 7. Türkçe sesli harflerin kullanımı 

Sesli Harfler Sayı (N) Yüzde (%) 

A 104.545 13,26 

E 70.655 8,96 

İ 51.957 6,59 

I 35.160 4,46 

U 22.983 2,92 

O 17.115 2,17 

Ü 15.992 2,03 

Ö 6.567 0,83 

Toplam  324.974 41,22 

Türkçede sesli harflerin kullanım durumu incelendiğinde en çok ‘a’ ve ‘e’ harfinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bunları ‘i’ ve ‘ı’ harfleri izlemektedir. İlk dört sırada yer alan 

sesli harflerin kullanım oranı  %33,27’dir. Yani Türkçede sık kullanılan harflerin üçte birini 

“a, e, i ve ı” harfleri oluşturmaktadır. Bunları “u, o, ü ve ö” harfi izlemekte ve toplam 

kullanım oranları %7,95 olmaktadır.  Türkçe sessiz harflerin kullanımı ile ilgili bilgiler 

Tablo 8’de verilmektedir.  

Tablo 8. Türkçe sessiz harflerin kullanımı 

Sessiz Harfler Sayı (N) Yüzde (%) Sessiz Harfler Sayı (N) Yüzde (%) 

K 62.102 7,88 Z 14.305 1,81 

L 51.308 6,51 G 11.529 1,46 

M 47.769 6,06 Ç 10.896 1,38 

R 43.473 5,51 P 9.659 1,23 

N 38.751 4,92 H 9.532 1,21 

T 35.438 4,50 C 9.128 1,16 

S 26.565 3,37 V 7.783 0,99 

Y 19.872 2,52 Ğ 7.055 0,89 

D 19.357 2,46 F 6.394 0,81 

B 16.576 2,10 J 728 0,09 

Ş 15.122 1,92 Toplam 463.342 58,78 

Türkçede sessiz harflerin kullanım durumu incelendiğinde en çok “k, l, m ve r” 

harflerinin kullanıldığı görülmektedir. Bunların toplam kullanım oranı %25,96’dır. Yani 

Türkçede sık kullanılan harflerin dörtte birini “k, l, m ve r” harfleri oluşturmaktadır.  

Bunları “n, t, s, y ve d” harfleri izlemekte ve toplam  %17,77 oranında kullanılmaktadır. 

Ardından “b, ş, z, g, ç, p, h ve c” harfleri gelmektedir.  Bunların toplam kullanım oranları 

%12,27’dir. Türkçede en az kullanılan %2,78 oranla “v, ğ, f ve j” harfleridir.  

İlkokuma yazma öğretimi açısından bir dilde sessiz harflerin az olması, bunların da 

çoğunun sürekli sessizlerden oluşması önemli olmaktadır. Bu anlayışla Türkçedeki sessiz 
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harflerin durumu incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 9’da verilmektedir (Güneş ve 

Işık, 2018b).   

Tablo 9. Sürekli ve süreksiz sessizler 

Harfler Sayı (N) Yüzde (%) Grup Yüzdesi (%) 

Sürekli sessizler 
(f, ğ, h, j, l, m, n, r, s, ş, v, y, z)  

288.657 62,30  36,62 

Süreksiz sessizler 
(b, c, ç, d, g, k, p, t) 

174.685 37,70 22,16 

Toplam  463.342 100,00 58,78 

Tablo 9’da görüldüğü gibi Türkçedeki sessiz harflerin %36,62’si sürekli sessizlerden 

oluşmaktadır. Bunların sessiz harfler içinde oranı %62,30’dur.Bir başka ifadeyle 

Türkçedeki sessiz harflerin üçte ikisi sürekli sessizlerdir. Bu durum ilk okuma yazma 

öğretimi açısından çok önemlidir. 

3.2. Avrupa Dilleriyle Karşılaştırma 

Avrupa dillerdeki harflerin kullanım sıklık oranları Tablo 10’ da alfabetik sıraya göre 

verilmiştir. Bu tabloya karşılaştırma kolaylığı olması açısından Türkçede sık kullanılan 

harflerin oranları da eklenmiştir. 

Tablo 10’daki veriler www.math93.com/index.php/.../315-analyse-frequentielle 

ve http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequency adreslerinden alınmıştır.  

Tablo 10. Türkçe ve Avrupa dillerinde sık kullanılan harfler 

Harfler Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca İtalyanca Türkçe 

A %6,51 %7,67 %8,08 %12,53 %11,74 %13,26 

B %1,89 %0,90 %1,67 %1,42 %0,92 %2,10 

C %3,06 %3,26 %3,18 %4,68 %4,50 %1,16 

Ç ------ ------ ------ ------ ------ %1,38 

D %5,08 %3,67 %3,99 %5,86 %3,73 %2,46 

E %17,40 %14,71 %12,56 %13,68 %11,79 %8,96 

F %1,66 %1,07 %2,17 %0,69 %0,95 %0,81 

G %3,01 %0,87 %1,80 %1,01 %1,64 %1,46 

G ------ ------ ------ ------ ------ %0,89 

H %4,76 %0,74 %5,27 %0,70 %1,54 %1,21 

I ------ ------ ------ ------ ------ %4,46 

I %7,55 %7,53 %7,27 %6,25 %11,28 %6,59 

J %0,27 %0,54 %0,14 %0,44 ----- %0,09 

K %1,21 %0,05 % 0,63 %0,01 ------ %7,88 

L %3,44 %5,46 %4,04 %4,97 %6,51 %6,51 

M %2,53 %2,97 %2,60 %3,15 %2,51 %6,06 
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Harfler Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca İtalyanca Türkçe 

N %9,78 %7,09 %7,38 %6,71 %6,88 %4,92 

O %2,51 %5,38 %7,47 %8,68 %9,83 %2,17 

Ö ------ ------ ------ ------ ------ %0,83 

P %0,79 %3,02 %1,91 %2,51 %3,05 %1,23 

Q %0,02 %1,36 % 0,09 %0,88 %0,51 ---- 

R %7,00 %6,55 % 6,42 %6,87 %6,37 %5,51 

S %7,27 %7,95 % 6,59 %7,98 %4,98 %3,37 

Ş ------ ------ ------ ------ ------ %1,92 

T %6,15 %7,24 %9,15 %4,63 %5,62 %4,50 

U %4,35 %6,31 % 2,79 %3,93 %3,01 %2,92 

Ü ------ ------ ------ ------ ------ %2,03 

V %0,67 %1,63 %1,00 %0,90 %2,10 %0,99 

W %1,89 %0,11 %1,89 %0,02 ----- ------ 

X %0,03 %0,39 %0,21 %0,22 ----- ------- 

Y %0,04 %0,31 %1,65 %0,90 ----- %2,52 

Z %1,13 %0,14 %0,07 %0,52 %0,49 %1,81 

Tablo 10’daki verilere göre Türkçede en sık ‘a’ harfi, Almanca, Fransızca, İngilizce, 

İspanyolca ve İtalyancada ‘e’ harfi kullanılmaktadır. Türkçede ‘e’ harfi ikinci sıradadır. 

Alfabedeki ‘e’ ve ‘a’ sesli harfin toplam kullanımı Almancada %23,91, Fransızca da 

%22,38, İngilizcede %20,64, İspanyolcada %26,21, İtalyanca da %23,53, Türkçede ise 

%22,22’dir. Görüldüğü gibi alfabedeki ‘e’ ve ‘a’ sesli harfinin kullanım oranı en düşük 

İngilizcede en yüksek ise İspanyolcadadır. Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almancada ‘e’ 

ve ‘a’ harfinin kullanım oranı birbirine yakındır. Türkçenin diğer dillerden farklılığı 3. 

sırada sık kullanılan ‘k’ harfi olmaktadır. Türkçede ‘k’ harfi %7,88 oranında kullanılırken 

diğer dillerde bu oran ‘q’ harfi oranları dâhil çok düşüktür. Türkçede ‘m’ harfinin 

kullanımı %6,06 iken diğer dillerde %3 ve daha altındadır. Buna karşılık Türkçede ‘n’ harfi 

kullanımı %4,92 iken diğer dillerde ortalama %7,5 civarındadır. Türkçede ‘r’ ve ‘s’ harfleri 

daha az kullanılırken ‘y’ harfi daha sık kullanılmaktadır.  

Sık Kullanılan İlk On Harf: Türkçe harflerin kullanım sıklığına göre ilk on sırada yer 

alanlar “a, e, k, i, l, m, r, n, t, ı” şeklindedir. Avrupa dillerde ilk on sıraya yerleşen harfler 

Tablo 11’de verilmektedir. 

  



Sesler ve Harfler 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 56 

 

Tablo 11. İlk on sıraya yerleşen harfler  

Diller 
Harf Sırası 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Almanca e n i s r a t d h u 

Fransızca e s a i t n r u l o 

İngilizce e t a o n i s r h l 

İspanyolca e a o s r n i d l c 
İtalyanca e a i o n l r t s c 

Türkçe a e k i l m r n t ı 

Tablo 11’de görüldüğü gibi Türkçede sık kullanılan ve ilk on sırada yer alan “k, m, 

ı” harfleri hariç diğerleri Avrupa dilleriyle örtüşmektedir. Diğer dillerde ilk on sırada yer 

alan “s, d, h, o, c, u” gibi harfler Türkçede ilk on sırada yer almamaktadır. Türkçede ilk üç 

sırada yer alan “a, e, k” harfleriyle metinlerin %30,10’u,ilk beş sıradaki “a, e, k, i, l” 

harfleri ile metinlerin %43,20’si, ilk on sıradaki “a, e, k, i, l, m, r, n, t, ı” harfleriyle 

metinlerin %68,65’i yazılmaktadır. İngilizce ilk üç sıradaki harflerle metinlerin 

%29,79’u,ilk beş sıradaki harflerle metinlerin %44,64’ü yazılmaktadır. Fransızca ilk üç 

sıradaki harflerle metinlerin %30,33’ü,ilk beş sıradaki harflerle metinlerin %45,10’u 

yazılmaktadır. Almancada ise ilk üç sırada yer alan harflerle metinlerin %34,73’ü,ilk beş 

sıradaki harflerle metinlerin %49,00’u yazılmaktadır. Görüldüğü gibi sık kullanılan ilk üç 

harfle metin yazmada Türkçe İngilizceden önde, Fransızca ile yakın durumdadır. Ayrıca 

ilk ona giren “a, e, i, ı” gibi sesli harflerle metinlerin %33,27’si, “k, l, m, r, n, t” gibi sessiz 

harflerle metinlerin %35,38’i yazılmaktadır. Bu durum öğretim yönüyle Türkçenin üstün 

bir dil olduğunu göstermektedir. 

Sesli ve Sessiz Harfler: Türkçede sesli ve sessiz harflerin kullanım sıklığı da 

incelenmiş elde edilen bulgular diğer dillerle birlikte Tablo 12’de alfabetik sıraya göre 

verilmektedir. 

Tablo 12. Sesli ve sessiz harflerin kullanım sıklıkları (%) 

Harfler Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca İtalyanca Türkçe 

SesliHarfler 38,36 43,42 37,98 45,97 47,65 41,22 

SessizHarfler 61,64 56,58 62,02 54,03 52,35 58,78 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Bir dilde sesli harfin çok olması ve sık kullanılması ilkokuma yazma öğretim sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle yapılan incelemeler Tablo 12’de görüldüğü gibi 

Türkçede sesli harflerin %41,22, sessiz harflerin ise %58,78 oranında kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durum diğer dillerle karşılaştırıldığında Türkçenin çok iyi durumda 

olduğu anlaşılmaktadır. İngilizcede sesli harfler %37,98, Almancada ise %38,36 oranında 

kullanılmaktadır. İngilizce ve Almancada sesli harflerin sık kullanımı Türkçeye göre %3 

oranında daha düşüktür. Fransızca ile Türkçe yakın değerlerde olmakta ancak İspanyolca 

ve İtalyancanın oranları bütün dilleri geçmektedir. Tablo 12’deki sessiz harflerin sıklık 
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oranları incelendiğinde en çok sessiz harfin %62,02 ile İngilizce, %61,64 ile de Almancada 

kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum ilkokuma yazma öğretimini güçleştirici 

olmaktadır. Sonuç olarak Türkçe sesli harflerin kullanım sıklığı yönüyle İngilizce ve 

Almancadan üstün Fransızcaya yakın olduğu görülmektedir. 

Sürekli ve Süreksiz Sessizler: İlkokuma yazma sürecinde harf öğretimi açısından bir 

dilde sessiz harflerin az olması, bunların da çoğunun sürekli sessizlerden oluşması önemli 

olmaktadır. Bu anlayışla Türkçe ve bazı Avrupa dillerindeki sessiz harflerin durumu 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 13’te verilmektedir. 

Tablo 13. Sürekli ve süreksiz sessiz harflerin kullanım sıklıkları (%) 

Harfler Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca İtalyanca Türkçe 

Sürekli sessizler  40,40 35,82  39,39  32,82  32,38  36,62 

Süreksiz sessizler  21,24  20,76  22,63  21,21  19,97  22,16 

Toplam   61,64  56,58  62,02  54,03  52,35  58,78 

Tablo 13’te görüldüğü gibi sürekli sessizlerin en sık kullanıldığı dil Almancadır. Bunu 

İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca izlemektedir. Süreksiz sessizlerin en 

sık kullanıldığı dil ise İngilizcedir. Bunu Türkçe, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve 

İtalyanca izlemektedir. Bu sonuçlar Türkçenin İngilizceden üstün Fransızca ve Almancaya 

yakın değerlerde olduğunu göstermektedir. 

Diğer taraftan Türkçede ‘k’ ve ‘a’ harflerinin çok olması okuma sürecinde 

okuyucuya görsel tanıma üstünlüğü sağlamaktadır. Bu konuda Victor Rosenthal’in 

araştırmaları önemli olmaktadır. Rosenthal küçük harflerde görsel tanınma ve baskın 

ayırt etme ölçütlerini yükseklik, aşağı doğru inme ve yana doğru yazılma olarak 

belirlemiştir. Bu ölçütlere göre harfleri dört gruba ayırmıştır. Bunları;  

 Yukarı doğru uzanan harfler: b, d, f, h, k, l, t,  

 Aşağı doğru yazılan harfler: g, j, p, q, y,  

 Yana doğru yazılan harfler: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z, 

 Noktalı harfler: à, é, è, ê, Î, i, ï, ù, ü,  

olarak sıralamıştır (Rosenthal, 2001). Okuma sürecinde her grubun görsel tanınma 

ve baskın ayırt edilme durumunu ayrıntılı olarak incelemiştir. Araştırmada yukarıya 

doğru yazılan “k, b, d, f, h” gibi harflerle yana doğru yazılan “a, e, m, n” gibi harflerin “g, 

j, p, q, y” gibi aşağı doğru yazılan harflere göre üç kat daha kolay fark edildiği ortaya 

çıkmıştır. Yana doğru yazılan harflerden “c, o, s, x, z” gibi simetrik harflerin tanınma 

düzeyinin düşük oluğu bulunmuştur. Noktalı harflerde ise tanınma düzeyi artmaktadır 

(Giezendanner, 2008; Güneş, 2012). Bu bulgulardan hareketle Türkçede sık kullanılan ve 

ilk on sırada yer alan “a, e, k, i, l, m, r, n, t, ı” harfleri karşılaştırıldığında “a, e, k, m, n, i” 
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gibi harflerin üç kat daha kolay fark edildiği ortaya çıkmaktadır. Bu harflerle Türkçe 

metinlerin %47,67’sinin yazıldığı dikkate alındığında Türkçe metinlerin yarısı kolay fark 

edilen harflerden oluşmaktadır. Bu durum harf öğretimini ve okuma yazma sürecini 

kolaylaştırıcı olmaktadır. Briquet-Duhazé (2015) tarafından yapılan araştırmalara göre 

ise öğrenciler  “a, e, f, m, o, r, s, t, v, z” harflerinin sesinidoğru ve hızlı tanımakta, “i, n, u, 

w, y” harflerinin sesini birkaç hatayla,  “b, c, d, g, h, k, j, p, x, q” harflerini ise 3-10 kez 

hatalı tanımaktadır (Briquet-Duhazé, 2015). Bu harfler Türkçede en sık kullanılan 

harflerle karşılaştırıldığında “a, e, i, n, m, r, t” gibi harflerin kolay tanınacağı ortaya 

çıkmaktadır. 

3.3. Türkçe Öğretim Programlarında Harf Sıralaması 

Ülkemizde 2005 yılından bu yana ilkokuma yazma öğretimine seslerle 

başlanmakta, Türkçe öğretim programlarında ses ve harflerin öğretim sırası 

verilmektedir. Ancak harf öğretim sıralamasının 2005, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim 

programlarında farklı olduğu ve her programda değiştiği görülmektedir. Bu durum 

Türkçedeki ses, harf ve hecelerin öğretim kolaylığı ile kullanım sıklığının dikkate 

alınmadığı, sıralamanın bilimsel çalışmalara dayalı yapılmadığını ortaya koymaktadır. 

Oysa çoğu dilde sık kullanılan ses, harf, hece ve kelimeler kapsamlı araştırmalarla 

belirlenmekte, çoktan aza, kolaydan zora doğru sıralanmaktadır. Ülkemizde bu 

çalışmaların yok denecek kadar az olduğu, yapılanların da daha çok kelime sıklığını 

belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir. 

2005 Türkçe Öğretim Programında öğrencilere harfleri kolay öğretmek ve ses 

bilincini geliştirmek için ses/harf grupları yapılmıştır. Bu grupların oluşturulmasında 

alfabemizdeki harfler çok kullanılandan az kullanılana doğru sıralanmış, harflerin yazım 

ve öğretim kolaylığı(bitişik eğik yazı harfleri açısından) ön plana alınmış, alfabemizdeki 

bütün seslerin kolay öğrenilmesi için bir sesli, bir sessiz harf sıralaması yapılmış, sessiz 

harflerin verilmesinde sürekli ve süreksiz sessiz harflerin özelliklerine dikkat edilmiştir. 

Bu ilkelere dayalı olarak alfabemizdeki ses/harfler altı gruba ayrılmıştır. Bunlar 2005 

Programında; 

1. Grup: e, l, a, t,  

2. Grup:  i, n, o,r, m, 

3. Grup:  u, k, ı,y,s,d,  

4.Grup: ö, b, ü, ş, z, ç, 

5. Grup: g, c, p, h,  

6. Grup: ğ, v, f, j 
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şeklinde düzenlenmiş ve harf öğretiminin bu sıra izlenerek yürütülmesi 

öngörülmüştür (MEB, 2005). Yani harflerin öğretim sıralaması “elat, inorm, ukıysd, 

öbüşzç, gcph ve ğvfj” şeklinde verilmiştir. Bu sıralama araştırmada elde edilen “aekil 

mrntı suydo büşz gçph cvğöfj” sıralamayla büyük oranda örtüşmektedir. 

AyrıcaProgramda  “Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri” başlığı altında ilk okuma-

yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler sıralanmıştır. Bu ilkelerde; 

 Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir. 

 Ağırlıklı olarak sentez yöntemi kullanılmalıdır. 

 Öğretilecek harf ve hecelerin; 

o Kolay okunması,  

o Dil de kullanım sıklığına sahip olması” vurgulanmıştır(MEB,2005). 

 2015 Türkçe Öğretim Programında öğretilecek harf sıralaması değiştirilmiş ve yeni 

bir gruplama yapılmıştır. Bu sıralama Programda; 

1. Grup:  e, l, a, n 

2. Grup:  i, t, o, b, u, 

3. Grup:  k, ı, r, ö, s, ü, 

4. Grup:  m, d, ş, y, c, z, 

5. Grup:  ç, g, p, h, 

6. Grup:  f, v, ğ, j, 

olarak verilmiştir. Yani sıralama “elan, itobu, kırösü, mdşycz, çgph, fvğj” olarak 

yapılmıştır. Bu sıralamada “b ve ö” harfi erken “m, y, d, z” gibi harfler geç verilmektedir. 

Daha sonra 2017 Türkçe Öğretim Programında harf öğretim sıralaması tekrar 

değiştirilmiş ve aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

1.Grup: e, l, a, k, i, n  

2. Grup: o, m, u, t, ü, y  

3. Grup: ö, r, ı, d, s, b  

4. Grup: z, ç, g, ş, c, p  

5. Grup: h, v, ğ, f, j, 

2017 Türkçe öğretim programında öğretilecek harfler “elakin, omutüy, örıdsb, 

zçgşcp, hvğfj” olarak sıralanmıştır. Bu sıralama araştırmada elde edilen “aekil mrntı 

suydo büşz gçph cvğöfj” sıralamasıyla örtüşmemektedir. Bu sıralamada ‘ü’ ve ‘ö’ harfleri 

‘ı’ harfinden ‘n’ ise ‘m’ harfinden önce verilmekte, “t, r, s, d, ı” harfleri ise geç 
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verilmektedir. Kısaca 2017 Türkçe Öğretim Programında verilen harf öğretim sıralaması 

Türkçede sık kullanılan harf sıralamasına uygun değildir. Ayrıca harf öğretimi konusunda 

yeterli açıklama yapılmamıştır. 

3.4. Harf Öğretim Sıralaması 

Etkili bir ilkokuma yazma öğretimi için önce harflerin kullanım sıklıkları ve 

özelliklerine göre bir sıralamanın yapılması gerekmektedir. Bu süreçte ilkokuma yazma 

öğretim yönteminin özellikleri önemli olmaktadır. Ülkemizde 2005 yılından bu yana Ses 

Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretilmektedir. Bu yönteme seslerle 

başlanmakta, harflerin adı ve sesleri öğretilmekte, sesler birleştirilerek heceler, 

kelimeler ve cümleler oluşturulmaktadır. Öğretim sürecinde ilerleme, küçük öğelerden 

büyük öğelere doğru gitmekte, öğretilen her öğe (harf, hece ve kelime) bir sonraki 

öğenin alt yapısını oluşturmaktadır. Böylece öğrencilerin öğrendiklerini kolay 

bütünleştirmelerine çalışılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin cümle kurma ve metin 

oluşturma becerilerini geliştirme üzerinde durulmaktadır. Bu durum yapılandırıcı 

yaklaşımın bir gereği olmakta ve bitişik eğik yazı ile de desteklenmektedir (Güneş, 2007). 

İlkokuma yazma öğretiminde öğrencilere harfleri kolay öğretmek, ses ve yazı 

bilincini geliştirmek için ses/harf grupları yapılmaktadır. Ses/harf gruplarının 

oluşturulmasında alfabedeki ses/harfler, çok kullanılandan az kullanılana doğru 

sıralanmakta, harflerin yazım ve öğretim kolaylığı ön plana alınmakta, alfabedeki bütün 

ses/harflerin kolay öğrenilmesi için harfler bir sesli, bir sessiz olarak sıralanmakta, sessiz 

harflerin verilmesinde sürekli ve süreksiz sessizlere dikkat edilmektedir. Bu ilkelere göre 

öğretim sıralamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 Araştırma sonuçlarına göre alfabemizdeki harfler sık kullanılandan az kullanılana 

doğru; 

 Genel olarak: “aekil mrntı suydo büşz gçph cvğöfj “ şeklide sıralanmakta, 

 Sesli harfler: “a, e, i, ı, u, o, ü, ö”, 

 Sessiz harfler: “k, l, m, r, n, t, s, y, d, b, ş, z, g, ç, p, h, c, v, ğ, f, j”,  

 Sürekli sessiz harfler: “l, m, r, n, s, y, ş, z, h, v, ğ, f, j”, 

 Süreksiz sessiz harfler: “k, t, d, b, g, ç, p, c” olarak sıralanmaktadır. 

Bu sıralamadan hareketle harf öğretim ilkeleri ve harflerin yazım kolaylığı dikkate 

alınarak öğretilecek ses/harf gruplarının; 

1. Grup: e, l, a, k,  

2. Grup:  i, m, ı, t, n, 

3. Grup:  u, s, d, o, y,  
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4. Grup:  ü, b, ş, ö, z, 

5. Grup: g, ç, p, h,  

6. Grup: c, v, ğ, f, j şeklinde düzenlenmesi, etkili bir ilkokuma yazma öğretimi 

açısından daha uygun olacaktır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Türkçede kullanılan harflerin özellikleri ve öğretimine yönelik bu araştırmada önce 

Türkçemizdeki ses ve harflerin özellikleri, kullanılma sıklığı, sesli ve sessiz harflerin oranı, 

sürekli ve süreksiz seslerin kullanılma durumu saptanmıştır. Ardından Türkçe harflerin 

özellikleri diğer dillerle karşılaştırılmıştır. Daha sonra Türkçe öğretim programları 

incelenmiş, ilkokuma yazma öğretiminde verilecek harflerin sıralanmasına ilişkin 

uygulanabilir bir model önerilmiştir. Araştırma sonunda; 

1. Türkçe 120.151 kelimede bulunan 788.316 harfin dağılımında, en sık ‘a’ 

harfinin kullanıldığı, bunu ‘e’ ve ‘k’ harfinin izlediği, bu üç harfle metinlerin 

%30’unun yazıldığı, 

2. Türkçe harflerin en sık kullanılandan en az kullanılana doğru “aekil mrntı suydo 

büşz gçph cvğöfj” olarak sıralandığı, İlk beş sırada 3 sesli bir sessiz harfin, ilk on 

sırada ise 4 sesli, 6 sessiz harfin yer aldığı, en az kullanılan harflerin “v,ğ,ö,f ve 

j” harfleri olduğu, 

3. Türkçede en sık ‘a’ harfinin, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve 

İtalyancada ‘e’ harfinin kullanıldığı görülmektedir. 

4. Alfabedeki ‘e’ ve ‘a’ sesli harflerinin toplam kullanımı İngilizcede %20,64, 

Türkçede %22,22, Fransızcada %22,38, İtalyancada %23,53, Almancada 

%23,91’dir. Alfabedeki ‘e’ ve ‘a’ sesli harflerinin kullanım oranı en düşük 

İngilizcededir. Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almancada kullanım oranları 

birbirine yakındır. 

5. Türkçede ilk üç sırada yer alan “a, e, k” harfleriyle metinlerin %30,10’u, ilk beş 

sırada yer alan “a, e, k, i, l” harfleri ile metinlerin %43,20’si, ilk on sırada yer 

alan “a, e, k, i, l, m, r, n, t, ı” harfleriyle metinlerin %68,65’i yazılmaktadır. Bu 

yönüyle Türkçe İngilizceden üstün, Fransızca ile benzer durumdadır. 

6. Türkçede ilk on sırada yer alan sesli harflerle metinlerin %33,27’si, sessiz 

harflerle ise metinlerin %35,38’i yazılmaktadır. Bu durum öğretim yönüyle 

Türkçenin üstün bir dil olduğunu göstermektedir. 

7. Türkçede sesli harfler %41,22 oranında kullanılmaktadır. İngilizce ve 

Almancada sesli harf kullanımı Türkçeye göre %3 oranında daha düşüktür. 
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Türkçe bu yönüyle İngilizce ve Almancadan üstün, Fransızca ile yakın 

değerdedir.  

8. Türkçede sessiz harfler %58,78 oranında kullanılmaktadır. En çok sessiz harf 

%62,02 ile İngilizcede, %61,64 ile de Almancada kullanılmaktadır. Sessiz 

harflerin çok kullanılması ilkokuma yazma öğretimini güçleştirici olmaktadır. 

Türkçe sessiz harf kullanımı yönüyle İngilizce ve Almancadan üstün Fransızcaya 

yakındır. 

9. İlkokuma yazma sürecinde harf öğretimi açısından sessiz harflerin sürekli ve 

süreksiz olması da önemlidir. Sürekli sessizlerin en sık kullanıldığı dil 

Almancadır. Bunu İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca 

izlemektedir. Süreksiz sessizlerin en sık kullanıldığı dil ise İngilizcedir. Bunu 

Türkçe, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca izlemektedir. Bu sonuçlar 

Türkçenin İngilizceden üstün Fransızca ve Almancaya yakın olduğunu 

göstermektedir. 

10. Araştırmada sonunda elde edilen “aekil mrntı suydo büşz gçph cvğöfj” 

sıralaması 2005 Türkçe Öğretim Programındaki harf sıralamayla büyük oranda 

örtüşmekte ancak 2015 ve 2017 Türkçe Öğretim Programında verilen harf 

sıralamasıyla örtüşmemektedir. Kısaca 2017 Türkçe Öğretim Programında 

verilen harf öğretim sıralaması Türkçede sık kullanılan harf sıralamasına uygun 

değildir. 

Sonuç olarak sık kullanılan harflerin özellikleri yönüyle Türkçe, başta İngilizce 

olmak üzere çoğu Avrupa dilinden üstün olmakta ve bu yapı Türkçenin öğretim 

üstünlüğünü artırmaktadır. Bu sonuçlara göre etkili bir ilkokuma yazma öğretimi için; 

1. 2017 Türkçe Öğretim Programında verilen harf sıralamasının dilimizin yapısına 

uygun düzenlenmesi, 

2. Öğretilecek harflerin seçiminde harf öğretim ilkeleri ile Türkçede sık kullanılan 

harflerin özelliklerine dikkat edilmesi, 

3. Bu anlayışla ilkokuma yazma öğretimi kitap ve materyallerin yenilenmesi, 

4. Türkçemizin öğretim üstünlükleri konusunda yeni araştırmaların yapılması, 

önerilmektedir. 
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A. HECELER VE ÖĞRETİLMESİ 

Prof. Dr. Firdevs Güneş 

Beyin araştırmalarına göre okuma sürecinde zihnimizde iki temel işlem 

yapılmaktadır. Bunlar yazılı kelimeleri tanıma ve anlama olmaktadır. Kelimeyi tanımak 

için kelimenin temel bileşenleri olan harflerle heceleri iyi bilmek gerekmektedir. Harf ve 

heceleri iyi öğrenmeden okuma işlemi gerçekleşmemektedir. Bunun için ilkokuma 

yazma öğretiminde harflerden sonra hece çalışmalarına başlanmaktadır. Bu süreçte 

öğrencilere önce harfleri birleştirme, alfabetik ilişkileri keşfetme, giderek hece ve 

kelimeleri tanıma öğretilmektedir. Ardından çeşitli hece etkinlikleriyle hece ve kelime 

tanıma becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Uzman okuyucularda kelime tanıma 

işlemi hızlı ve seri bir şekilde, çoğu zaman farkına varılmadan yapılmaktadır. Ancak 

çocukların kelime tanıma becerilerini geliştirmek için sistemli ve aşamalı bir eğitime 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

İlkokuma yazma öğretiminde hece çalışmaları, yazı dünyasına giriş ile okumayı 

öğrenme sürecinin anahtarı olmaktadır. Bu çalışmalarda seslerle harfleri birleştirme, 

heceleri tanıma, yeni hece üretme,  heceleri birleştirerek kelime oluşturma gibi 

etkinlikler yapılmaktadır. Bilindiği gibi yazılı kelimeleri tanıma ve anlama, okuma 

sürecinin özel becerileri olmaktadır. Okumayı öğrenmek için bu becerileri yeterince 

geliştirmek gerekmektedir. Kelimedeki harflerle hecelerin sözlü karşılıklarını bulmak ve 

kodunu çözmek için ses-şekil eşleştirme teknikleri uygulanmaktadır (Estienne, 2000). Bu 

tekniklerle öğrenilen okuma, ezbere ve mekanik bir öğrenme değil, tam tersine 

düşünme, anlama ve keşfetmeye dayalı bir öğrenme olmaktadır.  

Hece uzun yıllar dil biliminde üzerinde fazla durulmayan bir konudur. Oysa 

ilkokuma yazma öğretiminde hece üç yönden özel bir öneme sahiptir. Bunların birincisi 

kelimenin vurgusu hece yapısına dayanmaktadır. Okuma öğretimi için bu özelliği iyi 

bilmek zorunludur. İkincisi bir kelimeyi seslerine ayırmak hece yapısına dayanmaktadır. 

Bir başka ifadeyle kelimeyi hecelere bölme yazı öğretiminin temel konusudur. Üçüncüsü 

ise kelimenin uzunluğu, hece yapısına göre belirlenmektedir. Hece türleri ve sayısı 

kelime uzunluğunu etkilemektedir. Bu nedenle hece çalışmaları ilkokuma yazma 

öğretiminde önemli rol oynamaktadır (Lehmann,2005). Eskiden hece, yazının temel 

birimi gibi ele alınmakta ve sadece hece bölme üzerinde durulmaktaydı. Oysa 

günümüzde heceye daha geniş bakılmaktadır. “Bir söz zinciri hecelere nasıl ayrılır? Hece 

nasıl oluşturulur? Hece yapısı nedir?” gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır 

(Lehmann, 2005). 
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1. Hecelerin Temel Özellikleri 

Bu başlık altında hecelerin özellikleri, yapısı, türleri ele alınmış, Türkçe ve yabancı 

dillerdeki heceler karşılaştırılmıştır. 

1.1. Hece Nedir? 

Ses veya harflerden büyük kelimelerden küçük dil birimlerine hece denilmektedir. 

Hece sözlü veya yazılı olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Sözlü hece, seslerin 

birleşmesiyle oluşan soyut ses birimleridir. Genel olarak “ağızdan bir solukta çıkan ses 

veya ses birlikleri” olarak tanımlanır. Tek ya da bileşik seslerden oluşmaktadır. Her ses, 

hecenin bir öğesidir. Sözlü dilin temel birimi olan hece, konuşma zincirinin de en önemli 

bileşenidir. Yazılı hece ise “harften büyük kelimeden küçük dil birimi” olarak 

açıklanmaktadır (Meynadier, 2001). Kelimenin önemli ve temel bileşenidir.  Hece en az 

bir sesli harften oluşur. Bu sesli harf bazen hecenin başında, bazen ortasında bazen de 

sonunda bulunmaktadır. Ancak hece denilince genellikle bir sesli ve sessiz harflerden 

oluşan birimler akla gelmektedir. Bazı dillerde 1 sesli ve 8 sessizden oluşan dokuz harfli 

heceler vardır (Meynadier, 2001). Hecedeki harf sayısı ile harflerin dizilişi hece yapısına 

ve türüne göre değişmektedir. 

 Hece sadece ses veya harflerle açıklanmaz. Hecede atak, kafiye, çekirdek ve kod 

gibi çeşitli ögeler de bulunmaktadır (Lehmann, 2005).Bunlar hecenin temel yapısını 

oluşturmaktadır. Hecenin yapısı iki bileşenle açıklanmaktadır. Bunlar; ilk harf yani “atak” 

ile son harf yani “kafiye” dir. Kafiye “çekirdek” ve “kod” olmak üzere iki alt ögeye 

ayrılmaktadır. Ancak genel olarak hecede; atak, çekirdek ve kafiye üzerinde 

durulmaktadır. Hecenin temel ögesi sesli harftir. Buna hece çekirdeği adı verilir. Hece 

çekirdeği “a, e, i, ı, o, u, ü, u” gibi sesli harflerden oluşur. Hece çekirdeği heceyi 

tanımlayan zorunlu koşuldur. Bazı dillerde hece çekirdeği sessiz harf de olabilmektedir. 

Fransızca, Türkçe gibi dillerde hece çekirdeği hep sesli harflerden oluşmakta, sesli 

harfleri sayarak hece sayısı bulunabilmektedir (Ryst,2014). Hece çekirdeğinden önce 

gelen sessiz harfe “atak”, sonra gelen sessiz harfe ise “kafiye” denilmektedir (Colantoni 

veSteele, 2007).Ancak her hecede atak ve kafiye olmayabilir. Bazı heceler sadece 

çekirdekten oluşurken bazı hecelerde atak ve kafiye birden fazla sessiz harften oluşabilir. 

Örneğin “star” hecesinde atak /st/, çekirdek /a/, kafiye /r/ olmaktadır. Şekil 3’te “bir” 

hecesinin yapısı verilmektedir.  
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Şekil 3. Hece Yapısı 

Şekil 3’te görüldüğü gibi “bir” hecesinde atak /b/, kafiyeyi oluşturan çekirdek /i/ 

ve kod /r/ olmaktadır.  

1.2. Hece Yapısı 

Hece yapısı her dilde farklıdır. Avrupa dillerinde 20 civarında hece yapısı 

bulunmaktadır. Bu yapıya göre hece uzunluğu da değişmektedir.  Avrupa dillerde genel 

olarak hecelerin uzunluğu bir sesli harften başlamakta, bir sesli sekiz sessiz olmak üzere 

dokuz harfe kadar çıkmaktadır. İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Fransızca gibi 

dillerde bir sessiz ve bir sesli harften oluşan (al, ba) heceler çok fazladır. Ancak bu dillerde 

bir sesli ve beş sessiz harften oluşan heceler de bulunmaktadır. Örneğin Fransızcada 

“script” ZZZSZZ (CCCVCC) gibi. İngilizce ve Almancada karmaşık hece yapısı vardır. 

Almanca hece yapısı yönüyle çok zengindir. Özellikle üç sessiz, bir sesli ve beş sessiz harf 

olmak üzere dokuz harften oluşan “strolchst” ZZZSZZZZZ (CCCVCCCCC) gibi dizilen 

heceler vardır (Antoine, Zhu, Boula de Mareüil ve Adda-Decker,2013).Hece yapıları 

Fransızca V, CV, VC, CCV, VCC, CVC, CCCV, CCVC, CVCC, VCCC, CCCVC, CVCCC olarak 

gösterilmektedir. Tablo 14’te farklı dillerdeki hece yapıları ile bazı örnekler 

verilmektedir. 

Tablo 14. Hece Yapısı 

     Hece Yapısı Hece Hece Yapısı Hece 

S(V) août [u] ZZSZ(CCVC) cloche [kloş] 
ZS (CV) maux [mo] ZZSZZ(CCVCC) crypte [kript] 

ZZS (CCV) trop [tro] ZZSZZZ(CCVCCC) spectre [spektr] 
ZZZS(CCCV) spray [spre] ZZZSZ (CCCVC) truite [truit] 

SZ(VC) homme[om] ZZZSZZ(CCCVCC) scripte [skript] 
SZZ(VCC) est [est] SZZZ(VCCC)  

SZZZ(VCCC) arbre [arbr] ZSZZZZ(CVCCCC)  
ZSZ (CVC) bac [bak] ZZ(CC)  

ZSZZ(CVCC) film [film] ZZZSZZZ(CCCVCCC)  
ZSZZZ (CVCCC) mixte [mikst] ZZZSZZZZZ(CCCVCCCCC) strolchst 

Tablo 14’te görüldüğü gibi farklı dillerde 20 farklı hece yapısı bulunmaktadır. Bu 

hece yapıları bir sesli harften oluştuğu gibi 1 sesli 8 sessiz harf olmak üzere toplam 9 

Hece (bir)

Atak

(b)

Kafiye

Çekirdek

(i)

Kod

(r)
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harften oluşabilmektedir. Hatta 2 sessiz haften oluşan sesli harfi olmayan hece yapıları 

da mevcuttur. 

Türkçede altı temel hece yapısı bulunmaktadır. Türkçe hecelerde en az bir, en çok 

dört ses vardır. Bir başka ifadeyle Türkçede en kısa hece bir harfli en uzun hece ise dört 

harflidir. Ancak çoğu dilde olduğu gibi iki veya üç harfli heceler yaygın kullanılmaktadır.  

Hece yapıları S (sesli),  Z (sessiz) harfleriyle gösterilmektedir. 

 Bir sesli harften oluşan hece  (S):  a 

 Bir sesli ve bir sessizden oluşan hece (SZ ): ab 

 Bir sessiz ve bir sesliden oluşan hece  (ZS): ba 

 Bir sessiz, bir sesli ve bir sessizden oluşan hece (ZSZ): bak 

 Bir sesli ve iki sessizden oluşan hece  (SZZ): ilk 

 Bir sessiz, bir sesli ve iki sessizden oluşan hece (ZSZZ): kırk 

Türkçe kelimelerdeki heceler bu altı tür heceden bir veya birkaçına uymak 

zorundadır. Bunlara uymayan kelimeler yabancı dillerden gelen kelimelerdir. Örneğin 

gram, tren, plan, stad gibi. 

1.3. Hece Türleri 

Heceler sözlü ve yazılı, kısa ve uzun, açık ve kapalı, basit ve karmaşık olmak üzere 

çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bu türler hece yapısına göre belirlenmekte ve herbiri farklı 

özellikler taşımaktadır. Hece türleri ve özellikleri dillere göre değişmektedir. Her dilde sık 

kullanılan heceler farklı olmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır. 

 Sözlü ve yazılı hece: Sözlü hece, temel birimi ses olan hecelerdir. Bunların yazılı 

karşılığı olan hecelere ise yazılı hece denilmektedir. Yazılı hecelerin temel 

birimi harflerdir. Türkçede sözlü ve yazılı hecelerde ses- harf ilişkisi birebirdir. 

Opak dillerde bu ilişki değişmektedir. Örneğin Fransızcada “vous” yazılır  /vu/ 

okunur. Bu durum hecenin açık ve kapalı olmasını etkiler. 

 Kısa ve uzun hece: Hece ses ve harflerin birleşimiyle oluşmaktadır. Hece 

sonundaki sesin uzun olması veya hecedeki harf sayının çok olmasına uzun 

hece adı verilmektedir. Bazı dillerde 1-9 harfli heceler bulunmaktadır. Bir-iki 

harfli hecelere kısa, çok harfli hecelere ise uzun hece denilmektedir.  

 Açık ve kapalı hece: Hecenin açık veya kapalı olması son harfine göre 

belirlenmektedir. Bir sesli harfle biten heceye açık hece, bir veya birden fazla 

sessiz harfle biten heceye ise kapalı hece denilmektedir. Açık veya kapalı ifadesi 

hece sonundaki sesin uzun veya kısa olması ile ilgilidir. Örneğin Türkçede S (a) 
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ve ZS (ba) açık hecedir. Buna karşılık SZ (ab), ZSZ (bak), SZZ (ilk), ZSZZ (kırk) gibi 

heceler kapalı hecedir. Açık heceler sonu sesli harfle bittiği için uzundur. Oysa 

kapalı heceler açık hecelere göre dahakısadır. Kapalı hece sürekli sessiz harfle 

bitiyorsa kısmen uzun, süreksiz sessiz ile bitiyorsa çok kısadır. Örneğinel, bal, 

kış gibi heceler bak, ip gibi hecelere göre daha uzun seslendirilir. 

Türkçede iki tür açık hece vardır. Bunlar bir sesliden oluşan “a, o”, bir 

sessiz ve sesli harften oluşan “be, ba” gibi hecelerdir. Avrupa dillerinde iki 

sessiz bir sesli, üç sessiz ve bir sesli harften oluşan “bre, cri” gibi açık heceler 

de bulunmaktadır. Türkçede dört tür kapalı hece bulunmaktadır. Bunlar bir 

sesli bir sessiz, bir sesli iki sessiz ve bir sesli üç sessizden oluşmaktadır. Avrupa 

dillerinde bir sessizden sekiz sessiz harfe kadar çeşitli türde kapalı heceler 

vardır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime sonundaki çoğu kapalı 

hece ek alarak açık heceye dönüşmektedir. Avrupa dillerde böyle bir değişim 

fazla görülmemektedir. 

 Basit ve karmaşık hece: Tek ses veya sesli harf ile bir sesli ve sessizden oluşan 

hecelere basit hecedenilmektedir. Bunun tam tersi farklı ses veya harflerden 

oluşan ve karışık dizilen hecelere karmaşık hece denilmektedir.  

Türkçedeki hecelerin yapısı ve türü aşağıdaki Tablo 15’te verilmektedir. 

Tablo 15. Türkçe Hece Yapısı 

Tablo 15’te görüldüğü gibi Türkçe hecelerin kimisi kısa, açık ve basit kimisi ise uzun, 

kapalı ve karmaşık hecedir. 

2. Hecelerin Öğretilmesi 

İlkokuma yazma öğretiminde harflerden sonra hece öğretimi üzerinde 

durulmaktadır. Yazılı kelimeleri tanımak ve okumak için heceleri iyi bilmek 

gerekmektedir. Çocuklarda hece tanıma becerisi dört alt bileşenden oluşmaktadır. 

Bunlar heceleri oluşturan harfleri tanıma, heceyi seslendirme yani okuma, heceyi yazma 

ve başka hecelerle birleştirmedir. Bunların hepsi harf tanıma becerilerine 

dayanmaktadır. Bir başka ifdeyle öğrencilerin sesleri ve harfleri iyi tanıması hece 

öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle hece öğretiminde harfleri birleştirerek 

 Hece Hece Tipi Hece Türü Hece Yapısı 

1 Sesli harf S (a) Kısa, açık, basit Çekirdek 
2 Sessiz +sesli ZS (ba) Kısa, açık, basit Atak +çekirdek 
3 Sesli+ sessiz SZ (ab) Kısa, kapalı, basit Çekirdek+kafiye 
4 Sesli+sessiz+sessiz SZZ (ilk) Uzun, kapalı, karmaşık Çekirdek+kafiye 
5 Sessiz+sesli+sessiz ZSZ (bak) Uzun, kapalı, karmaşık Atak +çekirdek+kafiye 
6 Sessiz+sesli+sessiz+sessiz ZSZZ(kırk) Uzun, kapalı, karmaşık Atak+çekirdek+kafiye 
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hece yapma, yeni heceyi okuma, yazma ve başka hecelerle birleştirme çalışmalarına 

ağırlık verilmektedir.  

Hece öğretiminde dilin yapısı, hece türleri yani kısa, uzun, basit, karmaşık, açık ve 

kapalı heceler önemli olmaktadır. Şeffaf dillerde yani ses harf ilişkilerinin düzenli olduğu, 

sesli ve yazılı hecelerin birebir eşleştiği dillerde hece tanıma çalışmaları daha kolay 

yürütülmektedir. Ancak hece yapısı karmaşık ve çok çeşitli olan dillerde hece öğretimi 

daha zor olmaktadır. Bu tür dillerde hece öğretimine daha uzun zaman ayrılmaktadır. 

Türkçe hece yapısı yönüyle sistemli ve düzenli bir dildir. Türkçede hece ve kelime tanıma 

çalışmaları daha kolay yürütülmektedir. Hece öğretiminde öncelik kısa, basit, açık, 

anlamlı ve işlek hecelere verilmektedir. Bunların öğretimi daha kolay olmaktadır. Ayrıca 

dilde sık kullanılan hecelere öncelik verilmesi de süreci kolaylaştırmaktadır.   

2.1. Hafleri Birleştirme ve Hece Oluşturma 

İlkokuma yazma öğretimindeharflerin öğretiminden sonra harfleri birleştirerek 

hece oluşturma çalışmalarına başlanmaktadır. Önce bir sesli ve sessiz harfin 

birleştirilmesi gösterilmekte, öğrenci harfleri birleştirerek heceler yapıldığını 

öğrenmektedir. Bir harfe eklenen her harfin yeni bir hece oluşturduğu sesli ve sessiz 

harflerle öğretilmektedir. Örneğin ‘l’ ve ‘a’ birleştirilir  /la/, ‘l’ ve ‘e’ birleştirilir /le/ 

okunmaktadır. Ardından bu işlem bir sesli harfe farklı sessiz harfler eklenerek 

verilmektedir. Örneğin [la], [ba], [ma], [sa] gibi.  Ardından diğer hecelere geçilmektedir.  

2.2. Basitten Karmaşığa Doğru İlerleme 

Alfabetik dillerde farklı hece yapıları vardır. Bunların türleri ve farklılıkları çocuklara 

kavratılmalıdır. Bazı heceleri tanımak ve okumak zordur. Özellikle sessiz harflerin yan 

yana geldiği heceler örneğin  [str]“strict” gibi. İlkokuma yazma sürecinde öncelik sessiz-

sesli hece yapılarını öğretmeye verilmelidir. Örneğin ZS (ba) gibi. Ardından bir sesli ve 

sessiz harften oluşan SZ (ab) gibi heceler verilmelidir. Bunlar dildeki en basit hecelerdir. 

Daha sonra bir sessiz-sesli-sessiz SZS (bak), SZZ (ilk) ve ZSZZ (kırk) gibi hecelere 

geçilmelidir. Hece öğretiminde basitten karmaşığa doğru gidilmesi öğrenme sürecini 

kolaylaştırmaktadır.   

2.3. Sık Kullanılan Heceleri Öğretme 

İlkokuma yazma öğretim sürecinde öğrencilere önce dilde en sık kullanılan harfler 

ve heceler öğretilmelidir. Bunların öğretilmesi çok sayıda hece ve kelimeyi tanıma, 

okuma, anlama gibi işlemleri kolaylaştırmaktadır. Bunun için dilde sık kullanılan harf ve 

heceler listesinden yararlanılmalıdır.  
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2.4. Harf ve Hecelerin Hareketliliği 

Öğrencilere harflerin hareketli olduğu, hecenin başı, ortası veya sonunda yer 

alacağı, yer değiştirdikçe okunuşu, yazılışı ve anlamının değiştiği gösterilmelidir. Bir 

başka ifadeyle öğrenci ‘l’ harfinin bir sesli harfin önüne veya arkasına gelebileceğini, bu 

harflerle hem “la”, “le”, “li” hem de “il”, “el”, “al” gibi heceler yapılabileceğini 

öğrenmelidir. Bu tür ekleme, değiştirme ve çıkarma sonunda hecelerin anlamının 

değişeceğini bilmelidir. Harf ve hece hareketliliğini göstermek için harfleri birleştirme 

hece yapma, heceleri bölme, harfleri kartona yazarak gösterme gibi etkinliklerden 

yararlanılmaktadır. 

2.5. Hecelerin Bölünmezliği 

İlkokuma yazma öğretiminde öğrencilere hecelerin bütün olduğu, bütün okunduğu 

ve yazıldığı, bölünmediği öğretilmelidir. Bazı hecelerin birleşme kurallarına uymadığı 

yani hepsinin (‘b’+’a’=[ba] gibi) basit hece olmadığı gösterilmelidir. Bu süreci 

kolaylaştırmak ve öğrencide zihinsel karışıklığı azaltmak için önce iki harfli basit heceler 

verilmelidir. Ardından karmaşık hecelere geçilmelidir. Hecelerin bütün olduğu, 

bölünmediği, okuma ve yazma sırasında harflerine ayrılamayacağı öğretilmelidir. Bunlar 

bir karton üzerinde renklerle gösterilmelidir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçede 

ZSZ (bak), SZZ (ilk), ZSZZ (kırk) gibi hecelerin sonuna sesli harf geldiğinde yapı 

değişmektedir. Örneğin ilk+i=ilki, kırk+ı=kırkı gibi. Böyle durumda hece kelime olmakta 

ve kelime olarak hecelerine ayrılmaktadır. 

2.6. Hece Araştırmaları 

Hece öğretiminde hecelerin kısa, uzun, basit, karmaşık, açık ve kapalı olmasının 

etkisi konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda 

verilmektedir. 

Ses bilinci ilkelerine göre çocuklar iki sesten oluşan açık hecelere duyarlı olmakta 

ve daha kolay tanımaktadır. Bir sesli ve sessizden oluşan SZ(ab), ZS(ba)  gibi heceler, bir 

sessiz, sesli ve sessiz harften oluşan ZSZ(bak), bir sesli iki sessizden oluşan SZZ(ilk),  bir 

sessiz, sesli ve iki sessiz harften oluşan ZSZZ(kırk) gibi üç ve dört harfli hecelerden daha 

kolay öğrenilmektedir (Güneş, 2007). Bu nedenle okuma sürecinde hecelerin türü, açık 

veya kapalı olması, kısa ve anlamlı olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilere verilecek 

metinlerin hece, kelime ve cümle uzunlukları incelenerek seçilmektedir. Bu çalışmalar 

ses ve harf ilişkilerinin düzenli olduğu dillerde kolay yürütülmektedir. Ancak hece yapısı 

karmaşık ve çok çeşitli olan dillerde zaman almaktadır. Türkçe hece yapısı yönüyle 

sistemli ve düzenli bir dildir. Türkçede ikisi yoğun kullanılan altı tür hece yapısı vardır. Bu 

nedenle Türkçede hece ve kelime tanıma çalışmaları kolay olmaktadır. 
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İlkokuma yazma öğretiminde hecelerin açık veya kapalı olması önemli olmaktadır. 

Bilindiği gibi sesli harfle biten hecelere açık, sessiz harfle bitenlere kaplı hece 

denilmektedir. Bir dilde sesli harfle biten hecelerin çok olması dil öğrenme sürecine katkı 

sağlamaktadır. Açık hecelerin sonundaki seslerle melodi oluşturma, sesi uzatma, 

yükseltme, ritim, prosodi, tonlama yapma, oyun oynama gibi işlemler öğrenme sürecini 

zevkli hale getirmekte ve kalıcılığını sağlamaktadır. Sessiz harflerle bu işlemleri yapmak 

güç olmaktadır. Bu nedenle Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca gibi dillerde 

hecelerin yapısı, türü ve özellikleri konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır (Bina, 

2011). Bu araştırmalarda okumayı yeni öğrenen öğrencilere iki harfli açık ve kapalı 

hecelerden oluşan metinler verilmesi, sonraki derslerde üç ve dört harfli hecelerden 

oluşan metinlere geçilmesi önerilmektedir. Metinlerdeki hecelerin kolay okunması, sık 

kullanılması, anlamının açık, somut ve görselleştirilebilir olması, işlek hece yapısına sahip 

olmasına da dikkat çekilmektedir (Güneş, 2007). Öğrencilerin okuma becerilerini 

geliştirmesi açısından ders kitaplarında verilen metinlerde de hece ve kelime 

özelliklerine dikkat edilmesi, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir sıra izlenmesi 

gerekmektedir. 

Araştırmalar, okuma sırasında açık hecelerin kapalı hecelere göre daha hızlı 

tanındığını ortaya koymaktadır. Chetail ve Mathey (2010) tarafından yapılan 

araştırmalarda uzman okuyucular açık heceleri 1170 milisaniyede, kapalı heceleri ise 

1200 milisaniyede tanımaktadır. Okumayı yeni öğrenen öğrenciler açık heceleri 1800 

milisaniyede, kapalı heceleri ise 1900 milisaniyede tanımaktadır. Açık ve kapalı heceleri 

tanıma süresi arasındaki fark uzman okuyucularda 30, yeni öğrenenlerde ise 100 

milisaniye olmaktadır. Benzer bulgular hızlı okuma alanında yapılan deneysel 

çalışmalarda da görülmektedir. Alain Lieury uzman okuyucuların bir kelimeyi tanıma 

süresini laboratuvar ortamında araştırmıştır. Lieury’nün deneysel çalışmalarına göre, 

okuma becerileri gelişmiş okuyucunun gözü,  ekrana yansıtılan bir kelimeyi 10 salise 

içinde tanımaktadır. Ancak bu kelimeyi sesli okuması 40 salise sürmektedir (Lieury, 

1996). Bir başka ifadeyle uzman okuyucu bir saniyede en çok 10 kelime tanımakta, ancak 

sesli olarak 4 kelime okumaktadır. Bu kelimeler “bu, şu, on, il” gibi hece veya kısa 

kelimelerdir (Güneş, 2015). Görüldüğü gibi her iki deneysel çalışmada da uzman 

okuyucuların heceleri tanıma süresi 10-12 salise sürmekte, ancak açık heceler daha hızlı 

tanınmaktadır. Okumayı yeni öğrenen öğrencilerin hece tanıma süresi 18-19 salise 

arasında değişmektedir. 

 Açık heceler okuma sırasında kelime tanıma süresini de etkilemekte ve kelimelerin 

daha kısa sürede tanınmasını sağlamaktadır. Araştırmalara göre açık hecelerden oluşan 

pa-pa (baba) gibi kelimelerle, ilk hecesi açık olan ma-tin (sabah) gibi kelimeler, iki hecesi 

de kapalı car-ton (karton) gibi kelimelere göre daha kısa sürede tanınmaktadır (Chetail 

ve Mathey, 2010). Ayrıca yeni kelimelerin daha hızlı öğrenilmesini sağlamaktadır. Kısaca 



Heceler 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 74 

 

araştırmalar açık hecelerin okuma sırasında kelime tanımayı kolaylaştırdığını ve hızlı 

okumayı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu durum Türkçe öğretiminde verilecek 

metinlerde hece ve kelimelerin özenle seçilmesini gerektirmektedir. İlkokul bir ve ikinci 

sınıf ders kitaplarındaki metinlerde önce “baba, dede” gibi açık hecelerden oluşan 

kelimelere, ardından “kalem, çiçek” gibi açık ve kapalı hecelerden oluşan kelimelere, 

daha sonra “çanta, defter” gibi hecelerden oluşan kelimelere ağırlık verilmelidir. Okuma 

becerilerini geliştirme açısından ilk sınıflardaki metinlerde iki harfli hecelerden oluşan 

kelimelerin daha fazla olmasına dikkat edilmelidir. 

Hecelerin sözleri tanımadaki rolü de incelenmiştir. Tuller ve Kelso (1991)  SZ (ip) ve 

ZS (pi) gibi 2 harfli açık ve kapalı hecelerin tanınma durumunu deneysel olarak 

incelemiştir. Araştırmada ZS (pi) hecesinin açık hece olması nedeniyle ses debisinin 

yüksek olduğu ve düzenli yayıldığı bulunmuştur. Ancak SZ (ip) hecesinde ses debisinin 

önce yükseldiği ardından “p” sesi tarafından kesildiği ve değiştiği ortaya çıkmıştır. Yani 

iki harfli kapalı hecelerde düzenli bir ses debisinin olmaması sesin değişmesine neden 

olmaktadır. Bu durum sözlerin algılanmasını olumsuz yönde etkilemektedir (Tuller ve 

Kelso, 1990).İki harfli açık hecelerde sesin sürekli ve hep aynı düzeyde olması, iki harfli 

kapalı hecelere göre üstünlük oluşturmaktadır. Diğer taraftan Tuller ve Kelso (1990), açık 

hecelerin kelime içinde hep aynı kaldığını, ancak kapalı hecelerin açık heceye dönüştüğü 

ve değiştiğini vurgulamaktadır. Kapalı hecelerin değişmesi iki farklı biçimin oluşmasını 

getirmektedir. Örneğin “ip, ipi” gibi.  Oysa açık hecenin sabit olması algılama ve anlamayı 

kolaylaştırmakta, algılama konusunda daha sağlam uyarı oluşturmaktadır. 

Son yıllarda bazı araştırmalarda hece yapısı ile dilin zihinsel görüntüsü arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. Bazı araştırmalar ise yetişkin ve yeni doğanların heceleri ayırma 

kapasitesine odaklanmıştır. Bu çalışmalarda sözün algılanmasında temel birim olarak 

hece olarak alınmıştır. Sözlerin tanınması ve ayırt edilmesinde hecenin yerini anlamak 

için Mehler ve arkadaşları (1981) bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonunda açık 

hecelerin kolay tanındığını bulmuşlardır (Mehler vd., 1981). Bu çalışmayı yenidoğan 

bebeklerde denemişlerdir. Bijeljac-Babic, Bertoncini ve Mehler (1993)  4 günlük 

bebeklerle 3 farklı çalışma yapmışlardır. İlk deneyde bebeklere iki ve üç harfli açık heceli 

kelimeler vermişlerdir. İkinci deneyde 4-6 harfli uzun heceli kelimeler vermişlerdir. 

Üçüncü deneyde karmaşık heceler verilmiştir. Her üç deneyde de bebeklerin sözleri 

hecelerden tanıdıkları ve açık hecelerin bu süreci kolaylaştırdığını bulmuşlardır. 

Ardından Mattys ve Jusczyk (2001) sözleri tanıma konusunda 8 aylık bebeklerle 

çalışmıştır. Bu çalışmalar sonucunda açık hecelerin sözün tanınmasında birinci sırada 

etkili ve önemli olduğu görülmüştür (Rousset, 2004). 

Anlam yönünden incelendiğinde hecelerin bazıları anlamlı bazıları anlamsız 

olduğu, bazılarının da anlamının kelime içinde değiştiği görülmektedir. Ancak anlamlı 

veya anlamsız olsun her hece kelimenin temel birimi olmakta ve önemli işlevleri yerine 
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getirmektedir. Hecelerin en önemli görevi sözlü ve yazılı kelimelerin tanınmasını 

sağlamak ve dilin öğrenilmesini kolaylaştırmaktır. Perret’e (2007) göre hece, dilin temel 

taşı olmakta, anlama ve öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Heceler kelimelerin tanınması, 

anlaşılması ve zihinde düzenlenmesini kolaylaştırmaktadır. Okuma sürecinde hecelerin 

öncelikli rolü yazılı kelimenin algılanması, diğerlerinden ayırt edilmesi, anlaşılması ve hızlı 

bir şekilde zihne aktarılmasını sağlamaktır. Bu süreçte kelimeyi algılama, tanıma, 

hecelerine ayırma, heceleri birleştirerek kelimeye ulaşma, anlamını bulma, dili zihinde 

işleme ve öğrenme gibi hecelerin önemli işlevleri bulunmaktadır (Perret, 2007; Ryst, 

2014).  

Beyin araştırmalarından hareketle çocukların yazılı kelimeleri hızlı bir şekilde 

tanıması, okuduklarını iyi anlaması, öğrenmek için okuması, okumadan zevk alması, 

bağımsız okuyucu olması ve zihinsel kaynakları etkili kullanması için bazı ilkeler 

belirlenmiştir. Bunların başında öğrencilere verilecek metinlerde ses/harf, hece, 

kelimelere dikkat edilmesi ve dilde sık kullanılan ögelere öncelik verilmesi gerektiği 

gelmektedir (Dehaene, 2011). Böylece dilde sık kullanılan ögelere dayalı okuma öğretimi 

anlayışı ön plana çıkmaktadır. Bu anlayışla Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca gibi 

dillerde sık kullanılan ses, harf, hece ve kelime listeleri hazırlanmaktadır. Bu durum 

alfabetik bir dil olan Türkçemiz için de önemli ve gerekli olmaktadır. Türkçemiz ses, 

kelime ve dil yapısı yönüyle çeşitli zenginliklere sahip sondan eklemeli bir dildir. 

Türkçemizin ses zenginliği, ses-harf ilişkisi, hece ve kelime özelliklerinin öğretim 

sürecinde çeşitli yararlar sağladığı bilinmektedir. Ancak Türkçemizdeki hece ve 

kelimelerin bilimsel çalışmalara dayalı bir öğretim sıralaması yapılmamıştır. 
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B. TÜRKÇE HECELERİN ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

Türkçe hecelerin tür, yapı gibi özellikleri ve kullanım durumunu belirlemek, 

ilkokuma yazma öğretiminde verilecek hecelerin sıralamasını yapmak amacıyla Güneş ve 

Işık (2018) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 

tarafından desteklenmiş bu çalışmada Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükteki (2011) 110.452 

kelimedeki 300.768 hece ile Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaokul Türkçe ders 

kitaplarından seçilen 20 metindeki 10.528 kelimedeki 27.987 hece olmak üzere toplam 

327.502 hece incelenmiştir (Güneş ve Işık, 2018).  

1. Amaç 

İlkokuma yazma öğretimi açısından Türkçede sık kullanılan heceleri belirlemeye 

yönelik bu araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Türkçe sözlük ve 

metinlerde kullanılan hecelerin özellikleri, yapısı, türü ve sıklığı belirlenerek diğer dillerle 

karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada ise ilkokuma yazma öğretiminde verilecek hece 

sıralaması üzerinde durulmuştur. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Hecelerin yapısı, özellikleri ve türü nedir? 

2. Türkçede sık kullanılan hecelerin; 

a. Yapı, tür ve özellikleri nedir? 

b. Uzunluk ve kullanım sıklığı nedir? 

c. Açık ve kapalı hecelerin oranı nedir? 

d. Sözlük ve metin heceleri arasında farklılık var mıdır? 

3. Türkçe hecelerle Avrupa dillerindeki hecelerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? 

4. İlkokuma yazma öğretiminde verilecek hece sıralaması nasıl olmalıdır? 

2. Yöntem ve Materyal 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu amaçla Türk Dil Kurumunun yayınladığı Türkçe Sözlük ile Milli Eğitim 

Bakanlığı ilk ve ortaokul Türkçe ders kitaplarından seçilen 20 metindeki kelimeler 

incelenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda gerekli verileri toplamak için iki 

kelime havuzu oluşturulmuştur.  

Sözlükten Oluşturulan Kelime Havuzu: Birinci kelime havuzu için Türk Dil 

Kurumunun 2011 yılında yayınladığı 11.baskı Türkçe Sözlük temel alınmıştır. Bu 
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Sözlükteki kelimeler güncellenmiş ve bazı eklemeler yapılmıştır. Kelime havuzunu 

oluşturmada aşağıdaki ilkeler uygulanmıştır. 

 Türk Dil Kurumu 11. Baskı Türkçe Sözlükte 77.005 maddede verilen kelimeler 

incelenmiş, 2017 Güncel Türkçe Sözlükle karşılaştırılmış, eksik görülen kelime, 

deyim, birleşik kelime ve atasözleri eklenmiştir. 

  Sözlükte yer alan Ag,…Zn gibi kimya formülleri,FKB gibi kısaltmalar 

çıkarılmıştır. 

 Sözlükte…ecek,acak, …la, le, li,...en, an gibi yapım ve çekim ekleri verilen 

maddeler çıkarılmıştır. 

 Maddelerin karşılarında verilen açıklamalar çıkarılmıştır. 

 Sözlükte “bizce, bizde, bizden, bize” gibi ismin, hâl eki almış çekimli şekilleri 

verilen maddeler olduğu gibi değiştirilmeden alınmıştır. 

 Para adları (Lira, Dolar gibi), Bolivyalı, Brahman, Bolşevik, Burç isimleri (Boğa, 

Koç, İkizler gibi) ve Bizmut gibi kimya terimlerini içeren maddeler olduğu gibi 

alınmıştır. 

 Bu işlemler sonunda geriye kalan 74.914 maddedeki kelimelerin hepsi kelime 

havuzuna aktarılmıştır. 

 Sözlük maddelerinde birleşik kelimeler olduğu gibi alınmıştır. Ancak ayrı yazılan 

birleşik kelime, deyim ve atasözlerindeki bağımsız her birim kelime olarak 

sayılmıştır. Örneğin “acele etmek” 2 ,“aç susuz kalmak” 3, “sakla samanı gelir 

zamanı ” 4 kelime sayılmıştır. 

 Ardından kelime havuzundaki 110.452 kelime alfabetik sıraya göre listelenmiş 

ve hecelerine ayrılmıştır. Hecelere ayırma işleminde Türk Dil Kurumunun 

yayınladığı kurallar uygulanmıştır. 

 Böylece birinci kelime havuzuTürkçe sözlükteki 110.452 kelime ile 300.768 

heceden oluşmuştur. 

Metinlerden Oluşturulan Kelime Havuzu: Hecelerin metin içindeki durumu, yapısı 

ve özelliklerini belirlemek amacıyla ikinci kelime havuzu metinlerden alınan kelimelerle 

oluşturulmuştur. Bu havuzu oluşturmada aşağıdaki ilkeler uygulanmıştır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı ilk ve ortaokul Türkçe ders 

kitaplarındaki metinler sayı, tür ve uzunluk yönüyle incelenmiştir. Kelime sayısı 

biribirine yakın olan bilgilendirici, öyküleyici ve serbest okuma parçaları 

belirlenmiştir. Ardından 2, 4, 6. ve 8. sınıf ders kitaplarından kelime sayısı 

yönüyle biribirine yakın olan 8’i bilgilendirici, 8’i öyküleyici, 4’ü ise serbest 
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okuma parçası olan 20 metin kura yöntemiyle seçilmiştir. 

 Metinlerde geçen tarih ve rakamlar harflerle ifade edilmiştir. Örneğin 80 yerine 

“seksen” gibi. 

 Birleşik kelimeler metinlerde geçtiği gibi alınmıştır. 

 Ayrı yazılan birleşik kelime, deyim ve atasözlerindeki bağımsız her birim kelime 

olarak sayılmıştır.  

 Ardından metinlerdeki toplam 10.528 kelime listelenmiş ve hecelerine 

ayrılmıştır. 

 Böylece araştırmanın ikinci kelime havuzu 20 metinde geçen 10.528 kelime ile 

bu kelimelerdeki toplam 27.987 heceden oluşmuştur.  

Kelime havuzuna alınan heceler Ms. Word, Ms. Excel, Simple Concordance 

Program ve SPSS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analize hazırlaması 

aşmasında MS Word, birleştirme, ayırma aşamasında Ms Excel, frekans ve yüzdelerin 

hesaplanmasında ise Simple Concordance Program ve SPSS programları kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde kullanılarak 

yorumlanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırmanın soru sırası izlenerek  “Türkçe 

Hecelerin Özellikleri, Çeşitli Dillerde Kullanılan Heceler, İlkokuma Yazma Öğretimi 

Açısından Heceler” başlıkları altında verilmiştir. 

3.1. Türkçe Hecelerin Kullanım Durumu 

Araştırmada Türkçe hecelerin yapı, tür, harf sayısı ve kullanım sıklığı 

gibiözelliklerini belirlemek için kelime havuzuna alınan kelime ve heceler incelenmiştir. 

Önce Türkçe sözlükteki kelimeler listelenmiş ve hecelerine ayrılmıştır. Ardından Türkçe 

2, 4, 6 ve 8. sınıf ders kitaplarından seçilen 8’i bilgilendirici, 8’i öyküleyici, 4’ü de serbest 

okuma parçası olan 20 metindeki kelimeler listelenmiştir. Bu kelimelerdeki heceler 

sayılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16. Kelime havuzuna giren kelime ve heceler 

 Kelime Sayısı   Hece Sayısı Kelimedeki Hece Sayısı 

Türkçe Sözlük        110.452     300.768 2,72 
Metinler        10.528   27.987 2,65 
Toplam     120.980 328.755 2,68 

Tablo 16’da görüldüğü gibi araştırmada Sözlük ve Metin Kelime Havuzunda yer 

alan toplam 120.980 kelimedeki 328.755 hecenin özellikleri incelenmiştir. Bu rakamlar 
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Türkçe kelimelerde ortalama 2,68 hecenin bulunduğunu göstermektedir. Türkçe 

Sözlükte yer alan hecelerin yapı ve türlerine ilişkin rakamlar Tablo 17’de verilmektedir. 

Tablo 17. Türkçe Sözlükteki hecelerin yapı, tür ve sıklık dağılımı 

 Hece Yapısı Hece Tür S.    % Hece Sıklık S. % 

1 S (a) 8 0,23 11.842 3,94 
2 SZ (ab) 129 3,78 14.524 4,83 
3 SZZ (ilk) 63 1,85 411 0,14 
4 ZS (ba) 164 4,81 139.715 46,45 
5 ZSZ (bak) 2.022 59,26 129.239 42,97 
6 ZSZZ (kırk) 707 20,72 3.784 1,26 
7 ZSZZZ 21 0,62 37 0,01 
8 ZSZZZZ 2 0,06 2 0,00 
9 ZZS 73 2,14 603 0,20 

10 ZZSZ 164 4,81 489 0,16 
11 ZZSZZ 36 1,06 73 0,02 
12 ZZSZZZ 3 0,09 3 0,00 
13 ZZZS 4 0,12 9 0,00 
14 ZZZSZ 8 0,23 16 0,01 
15 SZZZ 7 0,21 20 0,01 
16 SZZZZ 1 0,03 1 0,00 

Toplam  16 3.412 100,0 300.768 100,0 

Tablo 17’de görüldüğü gibi Türkçe Sözlükteki kelimelerde 16 hece yapısı, 3412 

hece türü ve toplam 300.768 hece bulunmaktadır. Bu hece yapılarından 6’sı Türkçe, 10’u 

ise yabancı kelimelerden gelen hecelerdir. Bir başka ifadeyle Türk Dil Kurumun 

yayınladığı Türkçe Sözlükte dilimize girmiş 10 yabancı hece yapısı, 319 yabancı hece türü 

ve 1253 yabancı hece bulunmaktadır. Bunlar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Tablo 17’de 

ilk altı sırada verilen Türkçe heceler incelenmiştir. Böylece Türkçe Sözlükten 299.515 

hece, metinlerden 27.987 hece olmak üzere toplam 327.502 hece incelenmiştir. Bu 

heceler Tablo 18’de kullanım sıklığına göre verilmiştir. 

Tablo 18. Türkçe Sözlük ve metinlerdeki hecelerin yapı, tür ve kullanımı 

 Hece 
Yapısı 

Türkçe Sözlük 
Hece Sayısı 

Metin 
Hece S. 

Toplam % 

1  SZ (ba) 139.715 14.825 154.540 47,19 
2 ZSZ (bak) 129.239 10.083 139.322 42,54 
3 SZ (ab) 14.524 1.445 15.969 4,88 
4 S(a) 11.842 1.393 13.235 4,04 
5 ZSZZ(kırk) 3.784 229 4.013 1,23 
6 SZZ (ilk) 411 12 423 0,12 

 Toplam 299.515 27.987 327.502 100,00 

Tablo 18’de Türkçe sözlükte yer alan 299.515 hece ile Türkçe ders kitaplarından 

seçilen 20 metinde kullanılan 27.987 heceler çoktan aza doğru sıralanmıştır. Tabloda 

görüldüğü gibi Türkçe Sözlük ve metinlerde toplam 327.502 hece bulunmaktadır. Bu 
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hecelerin %47,19 ile yarısına yakınını bir sesli bir sessiz harften oluşan SZ (ba) tipi açık 

heceler oluşturmaktadır. İkinci sırada %42,54 ile üç harfli ZSZ (bak) tipi heceler 

gelmektedir. Bu iki hece yapısının toplam %89,73 oranında kullanıldığı görülmektedir. 

Bir başka ifadeyle bu iki tip hece ile Türkçe metinlerin %90’ı yazılmaktadır. Geriye kalan 

%10’luk dilimi; %4,88 ile SZ (ab) tipi heceler ve %4,04 ile S (a) tipi heceler 

oluşturmaktadır. Tabloda görüldüğü gibi Türkçede üç ve dört harfli “ilk, kırk” gibi heceler 

çok az kullanılmaktadır. Bunların çoğu kelimenin sonuna gelen eklerle değişmektedir. 

Türkçe hecelerin kullanım sıklıklarına ilişkin bulgular Tablo 19’da gösterilmektedir. 

Tablo 19. Türkçe hecelerin yapı, tür ve kullanım ortalaması 

 Hece  
Yapısı 

    Hece  
    Türü 

       Hece  
        Sayısı 

Ortalama 
Kullanım S. 

      % 

1  S (a) 8 13.235 1.654 59,02 
2 ZS(ba) 164 154.540 942 33,62 
3 SZ (ab) 129 15.969 124 4,43 
4 ZSZ (bak) 2.022 139.322 69 2,46 
5 SZZ (ilk) 63 423 7 0,25 
6 ZSZZ (kırk) 707 4.013 6 0,21 

 Toplam 3.093 327.502 2.082 100,00 

Tablo 19’da Türkçe Sözlük ve metinlerde kullanılan toplam 327.502 hecenin yapı 

ve türüne göre sık kullanım ortalamaları verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi Türkçede altı 

hece yapısında 3093 hece türü vardır. Türkçede bir harfli S (a) tipi 8 hece vardır. Bunlar 

327.502 hece içinde 13.235 kez kullanılmakta ve her biri ortalama 1.654 kez 

tekrarlanmaktadır. Bunu iki harfli SZ (ba) tipi heceler izlemektedir. Türkçede iki harfli 

ZS(ba) tipi hece sayısı toplam 168’dir (21x8=168). Bunun 164’ü Türkçe sözlük ve 

metinlerde 154.540 kez kullanılmaktadır. İki harfli ZS (ba) tipi hecelerin kullanım 

ortalaması 942’dir. Bu sonuçlar Türkçede en sık S(a) ve ZS (ba) tipi hecelerin 

kullanıldığını, bu hecelerin her birinin en az bin kez tekrarlandığını göstermektedir. 

Ardından SZ (ab) tipi heceler gelmektedir. Bunların toplam sayısı 21x8= 168’dir. Türkçe 

sözlük ve metinlerde SZ (ab) tipi hecelerin 129’u kullanılmakta ve her birinin ortalama 

124 kez tekrarlandığı ortaya çıkmaktadır. Bunları üç harfli ZSZ (bak) tipi heceler 

izlemektedir. Bunların tahmini tür sayısı 186x21=3.528’dir.Ancak araştırmada bu 

hecelerin 2.022 türünün kullanıldığı görülmektedir. Bu hecelerin her biri ortalama 69 kez 

tekrarlanmaktadır. Araştırmada bir sesli iki sessiz harften oluşan SZZ (ilk) tipi hecelerin 

çok az kullanıldığı, 63 türünün olduğu saptanmıştır. Bunların 423 kez kullanıldığı ve her 

birinin ortalama 6 kez tekrarlandığı ortaya çıkmıştır. Benzer durum ZSZZ (kırk) tipi 

hecelerde de görülmektedir. Bu hecelerin de Türkçede az kullanıldığı, 707 türünün 

olduğu ve her birinin 5 kez tekrarlandığı belirlenmiştir. 

Tablo 19’da görüldüğü gibi Türkçe sözlük ve metinlerde bir harfli S (a) tipi hecelerin 

sık kullanım oranı %59,02’dir. Bunu %33,62 oran ile iki harfli ZS (ba) tipi heceler 

izlemektedir. Bu iki hece tipinin Türkçede kullanım sıklık oranının  %92,64 olduğu ortaya 
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çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçede en sık bir harfli S (a) tipi hecelerle iki harfli ZS 

(ba) tipi heceler kullanılmaktadır. Bunlar ortalama bin ve daha üzerinde 

tekrarlanmaktadır. Diğer hece tiplerinde kullanım sıklık oranı %4 ve daha aşağıdadır. 

Araştırmada hecelerin uzunlukları da incelenmiştir. Bunlar Tablo 20’de verilmektedir. 

Tablo 20. Türkçe hecelerin harf sayıları 

 Hece Yapısı   Hece Sayısı % 

1 Bir harfli hece S (a) 13.235 4,04 
2 İki harfli hece SZ (ab), ZS (ba) 170.509 52,06 
3 Üç harfli hece ZSZ (bak), SZZ (ilk) 139.745 42,67 
4 Dört harfli hece ZSZZ (kırk) 4.013 1,23 

 Toplam 327.502 100,00 

Tablo 20’de görüldüğü gibi Türkçe sözlük ve metinlerde kullanılan 327.502 hecenin 

%52,06 ile yarıdan fazlası iki harfli hecedir. Bunu %42,67 ile üç harfli heceler 

izlemektedir. Bir harfli hecelerin oranı  %4,04, dört harfli hecelerin oranı ise %1,23’tür. 

Buradan Türkçede en sık iki ve üç harfli hecelerin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bir 

başka ifadeyle Türkçe metinlerin %99’u bir, iki ve üç harfli hecelerden oluşmaktadır. Bu 

durum kelime tanıma, okuma, yazma ve anlama sürecini kolaylaştırıcı olmaktadır. Çoğu 

dilde 9 harfli hecelerin olduğu düşünülürse bu durum Türkçenin öğretim üstünlüğünü 

açıkça ortaya koymaktadır. Türkçede üç hece tipini öğrenen öğrenci bunlarla metinlerin 

%99’unu yazabilmektedir.  

Türkçe hecelerin kullanım sıklığına göre ilk yirmi sırada yer alan heceler de 

belirlenmiştir. Bunlar Tablo 21’de verilmektedir. 

Tablo 21. İlk yirmi sırada yer alan heceler 

 Heceler Sayı  Heceler  Sayı 

1 ma 6754 11 na 2569 
2 ka 4744 12 lık 2522 
3 a 4734 13 ba 2505 
4 me 4710 14 lı 2465 
5 la 4668 15 de 2461 
6 le 3387 16 lik 2366 
7 ya 3369 17 sı 2315 
8 li 3229 18 ne 2241 

9 ra 2866 19 sa 2189 

10 ta 2817 20 si 2163 

Tablo 21’de görüldüğü gibi Türkçede sık kullanılan ve ilk yirmi sırada yer alan 

hecelerin başında “ma” hecesi gelmektedir. Bunu “ka, a, me, la, le, ya, li, ra ve ta” 

heceleri izlemektedir. Bunlar alfabetik sıraya göre “a, ba, de,  ka, la, le,  lı, li, lık, lik, ma, 

me, na, ne, ra, sa, sı, si, ta, ya” şeklinde sıralanmaktadır. Sıralamada en fazla “la, le,  lı, li, 

lık, lik” hecelerinin olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum ilkokuma yazma öğretiminde 
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bu hecelerin önce verilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca sırlamada dikkat 

çeken diğer husus hecelerin ikisi hariç geri kalanının açık hece olmasıdır.  

Türkçede iki tür açık, dört tür kapalı hece bulunmaktadır. Türkçe Sözlük ve 

metinlerde kullanılan açık ve kapalı hecelere ilişkin bulgular Tablo 22’de verilmektedir. 

Tablo 22. Türkçe açık ve kapalı hecelerin dağılımı 

Açık heceler  Türü Sayı % Kapalı heceler Türü Sayı     % 

S(a) 8 13.235 4,04 SZ (ab) 129 15.969 4,88 
ZS (ba)    164 154.540 47,19 SZZ (ilk)+ ZSZ (bak)   2.085 139.745 42,67 

-        ZSZZ (kırk)    707 4013 1,23 

Toplam 172 167.775 51,23  Toplam 2921 159.727 48,77 

Tablo 22’de görüldüğü gibi Türkçede açık hece türü az olmasına rağmen sık 

kullanılmaktadır. Açık hecelerin tür sayısı 172, kullanımı ise %51,23 oranındadır. 

Türkçede kapalı hecelerin tür sayısı 2.921’dir. Ancak kapalı heceler %48,77 oranında 

kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle açık heceler daha fazla kullanılmaktadır. Bir dilde açık 

hecelerin çok olması ve sık kullanılması okuma yazma öğretimini kolaylaştırmaktadır. 

Açık heceler okuma sırasında kelimeleri daha hızlı tanımayı ve öğrenmeyi sağlamaktadır. 

Ayrıca dilin melodisini artırmakta, sesleri uzatma, vurgu ve tonlama yapma, seslerle oyun 

oynamayı kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan dilimizde hecelerin yarıdan fazlasının açık hece 

olması Türkçenin öğretim üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelimelerin sonuna gelen ekler hece 

yapısını değiştirmekte,  bazı kapalı heceler açık heceye dönüşmektedir. Böylece sözlük 

kelimeleri ile metin hece yapılarında farklılık oluşmaktadır. Bu durumu belirlemek için 

Türkçe sözlükteki hecelerle metinlerdeki heceler yapı, tür, uzunluk ve kullanım sıklığı 

yönüyle karşılaştırılmıştır. Bunlardan hece yapısı ve uzunluklarının benzer olduğu 

görülmüştür. Ancak hece kullanım oranları ile açık ve kapalı hecelerin kullanım oranları 

değişmektedir. Aşağıdaki tablolarda Türkçe sözlük ve metinlerde kullanılan heceler ile 

açık ve kapalı heceler karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 

Tablo 23. Türkçe sözlük ve metinlerde kullanılan hecelerin oranı 

 Hece Yapısı Sözlük Hece S. % Metin Hece S. % 

1  SZ (ba) 139.715 46,65 14.825 52,98 
2 ZSZ (bak) 129.239 43,15 10.083 36,02 
3 SZ (ab) 14.524 4,85 1.445 4,98 
4 S(a) 11.842 3,95 1.393 5,16 
5 ZSZZ(kırk) 3.784 1,26 229 0,82 
6 SZZ (ilk) 411 0,14 12 0,04 

 Toplam 299.515 100,0 27.987 100,0 

Tablo 23’te görüldüğü gibi Türkçe sözlükteki hecelerle metinlerdeki hecelerin 

kullanım oranları değişmektedir. İki harfli ZS (ba) tipi hece oranı Türkçe sözlükte %46,65 

iken metinlerde %53’e çıkmaktadır. Buna karşılık üç harfli ZSZ (bak) tipi hece oranı Türkçe 
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sözlükte  %43,15 iken metinlerde %36’ya düşmektedir. Yine bir harfli s (a) tipi hece oranı 

Türkçe sözlükte %3,95 iken metinlerde %5,16’ya çıkmaktadır. Diğer hece tiplerinde ise 

küçük değişiklikler görülmektedir. Benzer durumlar açık ve kapalı hece oranlarında da 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar Tablo 24’te gösterilmektedir. 

Tablo 24. Türkçe sözlük ve metinlerde açık ve kapalı hecelerin oranı 

Heceler Sözlük Heceleri % Metin Heceleri % 

Açık Heceler 151.557 50,60 16.218 57,95 
Kapalı Heceler 147.958 49,40 11.769 42,05 

Toplam 299.515 100,00 27.987 100,00 

Tablo 24’te görüldüğü gibi Türkçe sözlükteki kelimelerle metinlerdeki kelimelerin 

açık ve kapalı hece oranları değişmektedir. Sözlükte açık hecelerin oranı  %50,60 iken 

metinlerde bu oran %58’e çıkmaktadır. Buna karşılık kapalı hecelerin oranı  %49,40 iken 

bu oran metinlerde %42’ye düşmektedir. Bu durum metin içinde kelimelerin ek 

almasıyla birlikte çoğu kapalı hecenin açık heceye dönüşmesinden kaynaklanmaktadır.  

3.2. Türkçe Hece Türlerinin Kullanım Sıklığı 

Araştırmada Türkçe sözlük ve metinlerdeki hecelerin türlerine göre kullanım sıklığı 

da incelenmiştir. Bu amaçla önce iki harfli açık hecelerin kullanım sıklığı, ardından iki 

harfli kapalı heceler, üç harfli heceler ve dört harfli heceler sayılarak tablolaştırılmıştır. 

Tablo 25’te iki harfli açık hecelerin kullanım sayıları verilmiştir.  
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Tablo 25. Türkçede iki harfli açık hecelerin kullanımı 

 a e ı i o ö u ü Toplam 

b 
ba 

2505 
be 

1235 
bı 

366 
bi 

1971 
bo 

627 
bö 

187 
bu 

763 
bü 

295 
7.949 

c 
ca 

1055 
ce 

963 
 cı 

1689 
ci 

1403 
co 
7 

cö 
6 

cu 
546 

cü 
258 

5.927 

ç 
ça 

1015 
çe 

911 
çı 

959 
çi 

977 
ço 

188 
çö 
97 

çu 
197 

çü 
148 

4.492 

d 
da 

2092 
de 

2461 
dı 

667 
di 

1804 
do 

646 
dö 

245 
du 

553 
dü 

494 
8.962 

f 
fa 

705 
fe 

432 
fı 

186 
fi 

574 
fo 

154 
fö 
2 

fu 
45 

fü 
44 

2.142 

g 
ga 

689 
ge 

1282 
gı 

232 
gi 

1200 
go 
94 

gö 
780 

gu 
201 

gü 
623 

5.101 

ğ 
ğa 

386 
ğe 

110 
ğı 

1214 
ği 

815 
ğo 
- 

ğö 
- 

ğu 
294 

ğü 
85 

2.904 

h 
ha 

1903 
he 

358 
hı 

152 
hi 

338 
ho 

125 
hö 
12 

hu 
175 

hü 
96 

3.159 

j 
ja 
24 

je 
75 

jı 
2 

ji 
182 

jo 
3 

jö 
2 

ju 
12 

jü 
4 

304 

k 
ka 

4744 
ke 

1361 
kı 

1280 
ki 

1257 
ko 

1071 
kö 

353 
ku 

1273 
kü 

485 
11.824 

l 
la 

4668 
le 

3387 
lı 

2465 
li 

3229 
lo 

418 
lö 
10 

lu 
903 

lü 
618 

15.698 

m 
ma 

6754 
me 

4710 
mı 

331 
mi 

1126 
mo 
281 

mö 
3 

mu 
751 

mü 
670 

14.626 

n 
na 

2569 
ne 

2241 
nı 

1067 
ni 

1519 
no 

219 
nö 
20 

nu 
485 

nü 
329 

8.449 

p 
pa 

1237 
pe 

447 
pı 

272 
pi 

394 
po 

260 
pö 
4 

pu 
135 

pü 
89 

2.838 

r 
ra 

2866 
re 

1853 
rı 

1121 
ri 

2031 
ro 

412 
rö 
32 

ru 
711 

rü 
339 

9.365 

s 
sa 

2189 
se 

1228 
sı 

2315 
si 

2163 
so 

483 
sö 

143 
su 

897 
sü 

405 
9.823 

ş 
şa 

768 
şe 

579 
şı 

843 
şi 

518 
şo 
31 

şö 
16 

şu 
222 

şü 
67 

3.044 

t 
ta 

2817 
te 

2059 
tı 

1252 
ti 

1674 
to 

591 
tö 
42 

tu 
712 

tü 
623 

9.770 

v 
va 

1032 
ve 

646 
vı 
67 

vi 
416 

vo 
41 

vö 
- 

vu 
146 

vü 
35 

2.383 

y 
ya 

3369 
ye 

1676 
yı 

646 
yi 

389 
yo 

469 
yö 
68 

yu 
612 

yü 
498 

7.727 

z 
za 

799 
ze 

627 
zı 

559 
zi 

510 
zo 

116 
zö 
- 

zu 
190 

zü 
427 

3.228 

Toplam 44.186 28.641 17.685 24.490 6.236 2.022 9.823 6.632 139.715 

Tablo 25’te görüldüğü gibi Türkçede 168 tür iki harfli SZ(ba tipi) açık hece olmasına 

karşın bunların 164’ü sözlükte yer almakta ve 139.715 kez tekrarlanmaktadır. Tablo 26’te 

iki harfli SZ (ab) tipi kapalı hecelerin kullanım sayıları verilmiştir. 
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Tablo 26. Türkçede iki harfli kapalı hecelerin kullanımı 

 a e ı i o ö u ü Toplam 

b 
Ab 
64 

Eb 
15 

Ib 
- 

İb 
43 

Ob 
12 

Öb 
- 

Ub 
- 

Üb 
- 

134 

c 
Ac 
8 

Ec 
16 

Ic 
- 

İc 
14 

Oc 
- 

Öc 
- 

Uc 
- 

Üc 
15 

53 

ç 
Aç 

187 
Eç 
1 

Iç 
- 

İç 
168 

Oç 
- 

Öç 
7 

Uç 
46 

Üç 
64 

473 

d 
Ad 
83 

Ed 
8 

Id 
- 

İd 
25 

Od 
9 

Öd 
11 

Ud 
- 

Üd 
- 

136 

f 
Af 
68 

Ef 
35 

If 
- 

İf 
71 

Of 
14 

Öf 
19 

Uf 
8 

Üf 
12 

227 

g 
Ag 
12 

Eg 
16 

Iğ 
- 

İg 
- 

Og 
7 

Ög 
2 

Ug 
- 

Üg 
- 

37 

ğ 
Ağ 

338 
Eğ 
89 

Iğ 
5 

İğ 
84 

Oğ 
42 

Öğ 
72 

Uğ 
- 

Üğ 
1 

631 

h 
Ah 
113 

Eh 
37 

Ih 
11 

İh 
137 

0h 
6 

Öh 
- 

Uh 
5 

Üh 
- 

309 

j 
Aj 
- 

Ej 
4 

Ij 
- 

İj 
- 

Oj 
- 

Öj 
- 

Uj 
- 

Üj 
- 

4 

k 
Ak 

472 
Ek 

214 
Ik 
4 

İk 
98 

Ok 
82 

Ök 
36 

Uk 
3 

Ük 
- 

909 

l 
Al 

1027 
El 

332 
Il 

16 
İl 

210 
Ol 

1247 
Öl 

131 
Ul 
5 

Ül 
31 

2.999 

m 
Am 
93 

Em 
92 

Im 
- 

İm 
121 

Om 
10 

Öm 
13 

Um 
16 

Üm 
8 

353 

n 
An 
328 

En  
177 

In 
1 

İn 
456 

On 
88 

Ön 
102 

Un 
- 

Ün 
86 

1.238 

p 
Ap 
47 

Ep 
3 

Ip 
- 

İp 
79 

Op 
13 

Öp 
19 

Up 
- 

Üp 
- 

161 

r 
Ar 

397 
Er 

211 
Ir 
25 

İr 
61 

Or 
297 

Ör 
103 

Ur 
24 

Ür 
37 

1.155 

s 
As 

202 
Es 

185 
Is 

125 
İs 

447 
Os 
20 

Ös 
2 

Us 
54 

Üs 
236 

1.271 

ş 
Aş 
65 

Eş 
97 

Iş 
4 

İş 
314 

Oş 
- 

Öş 
- 

Uş 
2 

Üş 
3 

485 

t 
At 

543 
Et 

1704 
It 
13 

İt 
107 

Ot 
59 

Öt 
18 

Ut 
16 

Üt 
11 

2.471 

v 
Av 
62 

Ev 
187 

Iv 
- 

İv 
8 

Ov 
7 

Öv 
6 

Uv 
- 

Üv 
- 

270 

y 
Ay 

303 
Ey 
63 

Iy 
1 

İy 
- 

Oy 
152 

Öy 
28 

Uy 
160 

Üy 
- 

707 

z 
Az 
71 

Ez 
57 

Iz 
15 

İz 
68 

Oz 
4 

Öz 
136 

Uz 
39 

Üz 
11 

401 

Toplam 4.483 3.543 220 2.511 2.069 705 378 515 14.424 

Tablo 26’te görüldüğü gibi Türkçede 168 tür iki harfli SZ (ab) tipi kapalı hece 

olmasına karşın bunların 127’si sözlükte yer almakta ve 14.424 kez tekrarlanmaktadır. 

Tablo 27’da üç harfli hecelerin kullanım sayıları verilmektedir.  
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Tablo 27. Türkçede üç harfli hecelerin kullanımı 

Tekrar 
sayısı 

Heceler  Hece sayısı 

900-2500 lık, lik, lan, laş, leş, len 6 

800-899 tır, sız, kar, siz 4 

700-799 man 1 

600-699 bir, ver, luk, dan, kal, tir 6 

500-599 dır, den, ler 3 

400-499 yap, met, yet, lat, ter, kan, dir, tan, rak, çık 10 

300-399 
maz, rıl, kur, ken, göz, tak, ran, ret, yon, tik, tar, sal, let, lak, gel, 

lar, yan, lük, baş, kır, çek 
21 

200-299 

nek, ker, net, lek, bar, lam, kin, rik, cak, bul, nın, per, tür, ren, 
gör, lin, bas, mez, rin, nak, geç, şık, lim, bak, kıl, dal, can,  yat, 

lah, bağ, san, kay, ser, vur, der, yar, suz, top, sın, kın, yer,  yak, 
dil, ber, dur, tur, bil, men, rek, dar, sel, tek, gil, kat, tut, düş, 

mer, ban, ten, bar, var 

61 

100-199 

son, pas, kas, gır, say, sit, kul, kav, tış, run, mat, ger, tas, şek, 
rük, rum, ner, gin, zın, şak, rul, dağ, bah, zel, mas, fet, has, şey, 
nar, kaç, bin, zır, tem, mış, mey, ral, pek, fer, gın, vet, tor, mir, 
kuş, kil, dür, cuk, bit, tal, ses, kun, gös, doğ, kam, sim, tat, kim, 
pat, lum, boy, tör, lir, yaz, tün, nik, kol, dev, tes, koy, tel, rit, lın, 
dön, rık, nun, kah, şan, sak, zen, şın, ruk, min, kor, tık, dat, sap, 
riş, rim, yum, tif, hat, çar, vir, tim, kap, gen, bay, yal, sağ, ram, 

hak, çal, çak, sen, nin, çer, teş, sür, til, bek, yol, yır, pan, niz, gir, 
raf, kül, tin, miş, mal, yış, kir, lış, çin, söz, yüz, sat, hay, mik, sil, 
rın, rar, lem, ket, din, mah, gan, cık, tıl, dam, bet, taş, lun, kış, 

yağ, süz, kon, rım, niş, bel, zan, tın, yok, van, nat, bur, sun, ben, 
sır, mar, hal, nış, kes, dik, ğır, bal, mur, har, tah, dak, zar, yıl, 
yük, sar, sın, rış, rat, git, ril, gün, dün, zan, gun, det, her, sek, 

yun, ğız 

187 

0-99 Diğer heceler 1.863 

Toplam  2.162 

Tablo 27 incelendiğinde en sık kullanılan “lık, lik, lan, laş, leş, len” hecelerinin 900-

2500 aralığında tekrarlandığı görülmektedir. Tabloda 100 ve daha fazla takrarlanan 3 

harfli hece sayısının 299 olduğu görülmektedir. Bunun yanında 1863 hece az sayıda 

tekrarlanmaktadır. Tablo 28’de dört harfli hecelerin kullanım sayıları verilmiştir. 
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Tablo 28. Türkçede dört harfli hecelerin kullanımı 

Tekrar sayısı Heceler Hece sayısı 

60-71 dört, kurt 2 

50-59 kırk, çift 2 

40-49 ters, kalp, renk 3 

30-39 kalk, şart, dost, dert, Türk, kart, hint, borç 8 

20-29 sert, fark, sırt, film, yırt, yurt, çarp, halk, denk, ğurt, vurt, gırt best, 
dest, şist  

15 

10-19 zamk, tunç, mest, kork, hırs, harf, garp, çark,  turp, sürt, dürt, kürk, 
kırt, harç, baht, salt, post, park, genç, cins, bant, zırh, zevk, linç, 

dırt, zarf, kürt, henk, harp, murt, ders, rast, kent,  bent, cilt, mert, 
rest   

38 

1-9 kırp, serp, zonk, bark, çırp, dinç, disk, folk, leyh, mart, yont, kamp, 
şans, vinç, cenk, kast, köşk, kulp, mülk, hart, hınç, malt, marş, 

meşk, sulh, şark, şevk, taht, tost, bank, farz, halt, hoşt, mars, misk, 
sarp, sevk, zapt, burç, burs, dank, darp, gark, raks, ring, tank, teyp, 

berk, hişt, keyf, kurs, rüşt, sarf, semt, şerh, şeyh, şirk, terk, test, 
tırs, gasp, gürz, hurç, kars, kask, şavk, şems, şort, tarz, tayt 

70 

Toplam   138 

 Tablo 28’de görüldüğü gibi dört, kurt, kırk, çift, Türk, dost, borç gibi dört harfli 
heceler 30 kez ve daha fazla sayıda tekrarlanmaktadır. Geriye kalan 53 hece 10- 29 
arasında, 70 hece de 1-9 arasında tekrarlanmaktadır. 

3.3. Çeşitli Dillerde Kullanılan Heceler 

Araştırmada çeşitli dillerinde kullanılan hecelerin özellikleri de incelenmiştir. Bu 

amaçla hece konusunda yapılan bazı araştırmalara yer verilmiştir. Örneğin Rousset 

(2004), dünya dillerini temsil edecek özellikte olan 16 dili örneklem alarak hece yapılarını 

incelemiştir. Bunlar “nyah kur, wa, navaho, thaï, !xóõ, afar, kannada, kwakw’ala, ngizim, 

quechua, sora, İsveççe, Fince, Fransızca, kanouri, yup’ik dilleri olarak sıralanmıştır. 

Araştırma sonunda 16 dilde 19 farklı hece yapısının olduğunu belirlemiştir. Heceleri sık 

kullanılan aza doğru sıralamıştır. Bu sıralama aşağıda tablo olarak verilmiştir (Rousset, 

2004).          

Tablo 29. Dünya dillerinde hece yapıları ve kullanım durumu 

         Hece Yapısı Sayı Hece Yapısı Sayı 

ZS (CV) 5299 ZSZZZ (CVCCC) 9 
ZSZ (CVC) 3119 ZZZSZ (CCCVC) 8 

S(V) 539 ZZZSZZ(CCCVCC) 2 
ZZS (CCV) 338 Z(C) 2 

SZ(VC) 254 ZZSZZZ(CCVCCC) 1 
ZZSZ(CCVC) 214 SZZZ(VCCC) 0,7 
ZSZZ(CVCC) 164 ZSZZZZ(CVCCCC) 0,2 

SZZ(VCC) 21 ZZ(CC) 0,2 
ZZSZZ(CCVCC) 20 ZZZSZZZ(CCCVCCC) 0,04 

ZZZS(CCCV) 9   
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Tablo 29’da görüldüğü gibi 16 dilde en çok kullanılan hece yapısı bir sesli ve 

ssesizden oluşan ZS(ba) açık tipi hecedir. Bunu bir sessiz-sesli- sessiz harften oluşan üç 

harfli ZSZ (bak) tipi heceler izlemektedir. Ardından bir sesli S(a), iki sessiz bir sesliden 

oluşan ZZS (bre) ve bir sesli ve sesiz harften oluşan SZ (ab) heceler gelmektedir. 

Avrupa dillerinde kullanılan hece yapı, tür ve sıklıklarına ilişkin çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Bunlardan yaygın bilinenler Delattre (1965), Léon (2005, 2011) ve Sauzedde 

(2013) tarafından yapılan çalışmalardır. Delattre 1965 yılında ZSZ (bak), ZS (ba), SZ (ab) 

ve ZZS (bre) türü hecelerin kullanımı açısından Almanca, İngilizce, İspanyolca ve 

Fransızcayı karşılaştırmıştır. Bu çalışmada 8.000 heceyi incelenmiştir. Araştırma sonunda 

iki ve üç harfli hecelerin yaygın kullanıldığını bulmuştur (Delattre, 1965). Ardından 

benzer bir çalışmayı 1992 yılında Léon gerçekleştirmiştir. Sauzedde ise 2013 yılında yeni 

bir çalışma yaparak Delattre (1965) ve Léon (1992) tarafından belirlenen sonuçları 

karşılaştırmış ve yeniden düzenlemiştir. Bu sonuçlara göre çeşitli dillerde kullanılan 

heceler Tablo 30’da verilmektedir. Tabloya Türkçedeki hece oranları da eklenmiştir 

(Bina, 2011; Delattre, 1965; Léon vd., 2005, 2011; Sauzedde, 2013). 

Tablo 30. Avrupa dillerinde hece yapıları ve kullanım durumları  

Hece Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca Türkçe 
ZS   (ba) 28,7 54,9 27,6 55,6 53,0 

ZSZ (bak) 38,1 17,1 31,8 19,8 36,1 
ZZS (bre) 3,3 14,2 4,0 10,2 - 
SZ   (ab) 9,8 1,9 11,9 3,1 5,2 

Diğer 20,1 11,9 24,7 11,3 5,7 

Hece yapıları ve kullanım sıklıkları dillere göre farklılık göstermektedir. Ancak Tablo 

30’da görüldüğü gibi çoğu dilde ilk iki sırayı ZS (ba) ve ZSZ (bak) tipi heceler almaktadır. 

Almanca ve İngilizcede üç harfli ZSZ (bak) tipi heceler (%38,1- %31,8) sık kullanılmaktadır. 

Fransızca ve İspanyolcada iki harfli ZS (ba) tipi heceler (%54,9-%55,6) ilk sırayı 

almaktadır. Türkçede de %53 ile iki harfli açık heceler sık kullanılmaktadır. Tabloda 

üçüncü sırayı üç harfli ZZS (bre) açık heceler, dördüncü sırayı ise iki harfli SZ (ab) kapalı 

heceler almaktadır. Tabloda “Diğer” başlığı altında verilen %5-24 oranında değişen farklı 

tür heceler de bulunmaktadır. Türkçede bu başlık altında SZZ (ilk) ve ZSZZ (kırk) gibi üç 

ve dört harfli heceler verilmiştir. Gougenheim 1996 yılında Fransızca sık kullanılan 

hecelerin bir listesini yapmıştır. Bu listede “papa”, “demain” gibi açık hecelerin yanında 

ZSZ (par), SZ (or), ZZS (cri), SZZ (arc) gibi hecelere de yer vermiştir (Léon vd., 2005). Bu 

çalışma Delattre (1965) ve Rousset (2004) tarafından yapılan araştırmalarla 

örtüşmektedir. Rousset’e göre çoğu dilde ZS ve ZSZ heceleri ortak olmakta ve sık 

kullanılmaktadır. Ancak bu hecelerin kullanım oranları dillere göre değişmektedir 

(Rousset, 2004). Bu hecelerin kullanım oranları Tablo 31’de verilmektedir. 
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Tablo 31. Avrupa dillerinde sık kullanılan hece yapıları ve oranları  

Hece Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca Türkçe 
ZS (ba) 28,7 54,9 27,6 55,6 53,0 

ZSZ (bak) 38,1 17,1 31,8 19,8 36,1 
Toplam 66,8 72,0 59,4 75,4 89,1 

Tablo 31’e göre ZS (ba) ve ZSZ (bak) tipi hecelerinin en sık kullanıldığı dil Türkçedir. 

Bir başka ifadeyle Türkçe metinlerin %90’ı ZS (ba) ve ZSZ (bak) hecelerinden 

oluşmaktadır. Bu durum Türkçenin öğretim üstünlüğü ortaya koymaktadır. Bu iki heceyi 

öğrenen öğrenciler metnin %90’ını okuyup yazabilmektedir. Oysa bu oranların diğer 

dillerde daha düşük olduğu görülmektedir. İki hecenin kullanım sıklığı İspanyolcada 

%75,4,  Fransızcada %72, Almancada %66,8, İngilizcede ise %59,4’tür.Benzer bir çalışma 

Goldman (1996) tarafından yapılmıştır. Goldman’a göre Fransızcada 4 tür hecenin (ZS, 

SZ, ZSZ, ZZS) kullanım sıklığı %91, İngilizcede ise %76,6 oranındadır (Rousset, 2004). 

Kısaca Türkçe hece yönüyle kolay, basit ve öğretim üstünlüğüne sahip bir dildir. Çeşitli 

dillerde sık kullanılan hecelerin açık ve veya kapalı olmasına ilişkin çalışmalar da 

yapılmıştır. Bu konudaki bulgular Tablo 32’de verilmektedir. 

Tablo 32. Avrupa dillerinde sık kullanılan açık ve kapalı hece oranları  

Hece Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca Türkçe 
Açık hece 32,0 69,1 31,6 65,8 58,0 

Kapalı hece 68,0 30,9 68,4 34,2 42,0 
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Türkçede iki tür açık, dört tür kapalı hece bulunmaktadır. Avrupa dillerinde 5 tür 

açık hece 15 tür kapalı hece bulunmaktadır. Tablo 32’de görüldüğü gibi açık ve kapalı 

hecelerin oranları değişmektedir. Fransızca hecelerin %69’u bir sesle bitmekte ve açık 

hece olmakta, kapalı hecelerin oranı ise %30’ ü bulmaktadır. Bir başka ifadeyle hecelerin 

üçte ikisi açık hecelerden oluşmaktadır. Bu durum İspanyolca için de geçerli olmaktadır. 

Ancak Almanca ve İngilizcede durum değişmektedir. Almanca ve İngilizcenin %32’si açık, 

%68’i de kapalı hecelerden oluşmaktadır. Léon’a göre Fransızca ve İspanyolca açık 

heceler, İngilizce ve Almancada sessiz-sesli ve sessiz harften oluşan kapalı heceler daha 

sık kullanılmaktadır. Fransızca ve İspanyolcada açık hecelerin sık kullanılması, dilin 

melodik olmasını getirmekte, sesleri uzatma, ritim, vurgu ve tonlama yapma, seslerle 

oyun oynamayı kolaylaştırmaktadır. Bu dil melodisi okuma yazmayı yeni öğrenenleri 

etkilemekte, öğrenme sürecine yardım etmektedir (Bina, 2011; Léon vd.,2005). Bu 

nedenle çoğu kaynakta Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca için “sevgi dili” denilmekte, 

Almanca için savaş filmlerine uygun dil (sert, katı, soğuk vb.) benzetmesi yapılmaktadır 

(Leclerc, 2009). Açık hece yönüyle Türkçe İngilizce ve Almancadan üstün, Fransızca ve 

İspanyolcaya yakındır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için çoğu kapalı hece kelime 

sonuna gelen eklerle değişmekte ve açık hece olmaktadır. Örneğin el- ele, bal-balı, kırk-
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kırkı gibi. Bu durum Türkçenin açık hece sayısını artırmakta ve okuma sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Avrupa dillerde böyle bir değişim görülmemektedir.  

Diğer taraftan okuma sırasında açık ve kapalı hecelerin tanınma süresi konusunda 

da çalışmalar yapılmıştır. Bu bulgular Tablo 33’te verilmektedir. 

Tablo 33. Açık ve kapalı hecelerin tanınma süresi 

Diller Açık hece Kapalı hece 
Kapalı hecelerin 
tanınma oranı 

Toplam 

Almanca 32,0 68,0 20,4 52,4 
Fransızca 69,1 30,9 9,3 78,4 
İngilizce 31,6 68,4 20,5 52,1 

İspanyolca 65,8 34,2 10,3 76,1 
Türkçe 58,0 42,0 12,6 70,6 

Chetail ve Mathey tarafından yapılan araştırmalara göre uzman okuyucular açık 

heceleri 1170, kapalı heceleri ise 1200 milisaniyede tanımaktadır (Chetail ve Mathey, 

2010). Açık ve kapalı hecelerin tanınma süresi arasındaki fark 30 milisaniye olmaktadır. 

Bu süre ve açık hece kullanım oranlarından hareketle çeşitli dillerde hecelerin tanınma 

ve okunma süreleri hesaplanmıştır. Buna göre 1 dakikada Fransızca hecelerin %78,4’ü, 

İspanyolca %76,1’i, Türkçe %70,6’sı, Almanca %52,4’ü ve İngilizce %52,1’i 

okunabilmektedir. Kapalı hecelerin çok olması okuma süresini uzatmaktadır. Almanca ve 

İngilizce metinler diğer dillere göre %20 oranında geç okunmaktadır. Türkçede bu oran 

%12,6’dır dır. Bir başka ifadeyle en hızlı Fransızca en yavaş da İngilizce metinler 

okunmaktadır. Türkçe metinlerdeki hecelerin dörtte üçü kısa sürede okunmaktadır. Bu 

durum okuma öğretimi ile anlamaya önemli katkılar sağlamaktadır. 

Araştırmada Türkçede sık kullanılan ve ilk yirmi sıraya yerleşen heceler de 

belirlenmiştir. Bunların Fince ve Fransızcada ilk yirmi sıraya yerleşen hecelerle 

karşılaştırılması Tablo 34’te verilmektedir. 

Tablo 34. Çeşitli dillerde sık kullanılan heceler 

 Fince Fransızca Türkçe  Fince Fransızca Türkçe 

1 ta te ma 11 ja si na 
2 a a ka 12 si je lık 
3 nen de a 13 ma ti ba 
4 li e me 14 ki sı lı 
5 ka re la 15 ko ko de 

6 tö ka le 16 ri me lik 
7 va se ya 17 tu kö sı 
8 la ne li 18 ku rö ne 
9 to ö ra 19 te ma sa 

10 ti le ta 20 sa ra si 
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Tablo 34’te görüldüğü gibi Türkçede sık kullanılan ve ilk yirmi sırada yer alan 

hecelerin başında “ma” hecesi gelmektedir. Bunu “ka, a, me, la, le, ya, li, ra ve ta” 

heceleri izlemektedir. Fincede ilk sırada “ta “hecesi Fransızcada ise “te” hecesi yer 

almaktadır. Bu dillerde “a” hecesi ikinci sırayı alırken Türkçede üçüncü sırayı almaktadır. 

Üç dilde sık tekrarlanan heceler alfabetik sıraya göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır 

(Rousset, 2004). 

Fince a, ja, ka, ki, ko, ku, la, li, ma, nen, ri, sa, si, ta, te, ti, tö, to, tu, va 

Fransızca a, de, d, je, ka, ko, kö, le, ma, me, ne, ö, ra, re, rö, se, sı, si, te, ti 

Türkçe a, ba, de, ka, la, le, lı, li, lık, lik, ma, me, na, ne, ra, sa, sı, si, ta, ya 

Görüldüğü gibi her üçdilde benzer heceler sık tekrarlanmaktadır. Türkçede sadece 

“ba, lık, lik, na ve ya” heceleri diğer dillerde bulunmamaktadır. Diğer dillerdeki “ja ve je” 

heceleri Türkçede sık kullanılmamaktadır. 

3.4. İlkokuma Yazma Öğretiminde Verilecek Heceler 

Son yıllarda dilde sık kullanılan ögelere dayalı ilkokuma yazma öğretim anlayışı 

giderek yayılmaktadır. Bu anlayıştan hareketle çoğu ülkede kullanım sıklığına göre ses, 

harf, hece ve kelime listeleri hazırlanmaktadır. Ders programları ve kitaplarında bu 

listeler dikkate alınmaktadır.  Bu durum alfabetik bir dil olan Türkçemiz için de önemli ve 

gerekli olmaktadır. Türkçemiz ses/harf, hece, kelime ve dil yapısı yönüyle çoğu dilden 

üstün özelliklere sahiptir. Bu özellikler öğretim sürecini kolaylaştırmakta, dil becerilerinin 

daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır. Bu durum ilkokuma yazma öğretiminde verilecek 

harf, hece ve kelimelerin özenle seçilmesini gerektirmektedir. Öğretilecek hecelerin 

dilimizin yapısına uygun olarak sıralanması ve hece öğretim ilkelerinin belirlenmesi 

zorunlu olmaktadır. Bu anlayışla hece seçimi ve öğretiminde aşağıdaki husulara dikkat 

edilmesi önerilmektedir. 

1. Türkçede 6 hece yapısı bulunmaktadır. Araştırmada bu hecelerden en sık S(a) 

ve ZS (ba) tipi hecelerin kullanıldığı, bunların her birinin ortalama bin kez 

tekrarlandığı ortaya çıkmıştır. Ardından SZ (ab) tipi heceler gelmektedir. 

Bunları üç harfli ZSZ (bak) tipi heceler izlemektedir. Araştırmada üç harfli SZZ 

(ilk) tipi heceler ile dört harfli ZSZZ (kırk) tipi hecelerin çok az kullanıldığı 

belirlenmiştir. İlkokuma yazma öğretim sürecinde verilecek hecelerin 

seçiminde ve okuma metinlerinde bu yapıya dikkat edilmelidir. 

2. Türkçe metinlerde kullanılan hecelerin yarıdan fazlası iki harfli geriye kalanın 

çoğu üç harfli hecedir. Bir başka ifadeyle Türkçede hecelerin dörtte üçüne 

yakını bir ve iki harflidir. İlkokuma yazma öğretiminde ve metin seçiminde kısa 
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hecelerin verilmesine dikkat edilmelidir. 

3. Türkçede iki tür açık, dört tür kapalı hece bulunmaktadır. Açık hece türü az 

olmasına rağmen sık kullanılmaktadır. Metinlerde açık hece kullanımı  %58, 

kapalı hece ise %42 oranındadır. İlkokuma yazma öğretiminde ve metin 

seçiminde açık hecelerin çok olmasına dikkat edilmelidir. Açık hecelerin kelime 

tanıma ve okuma becerilerine önemli katkılar sağladığı unutulmamalıdır. 

4. Türkçede sık kullanılan ve ilk yirmi sırada yer alan heceler alfabetik sıraya göre  

“a, ba, de,  ka, la, le,  lı, li, lık, lik, ma, me, na, ne, ra, sa, sı, si, ta, ya” şeklinde 

sıralanmaktadır. İlkokuma yazma öğretiminde bu hecelere öncelik verilmelidir. 

5. Türkçenin dil yapısına uygun bir hece öğretim sıralamasında, hece yapıları, 

türleri ve kullanım sıklıkları dikkate alınmalı, basitten karmaşığa, kolaydan zora 

doğru gidilmelidir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokuma yazma sürecinde 

verilecek hece öğretim sıralaması aşağıda verilmektedir. 

a. Bir sesli S (a) tipi açık heceler: “a, e, i, ı” gibi. 

b. Bir sesli sessiz ZS (ba) tipi açık heceler: “ba, ma, me” gibi. 

c. Bir sesli S (a) + ZS (ba) tipi hecelerden oluşan kelimeler: “ile, arı, azı” gibi. 

d. Aynı hecelerden oluşan ZS (ba) + ZS (ba) tipi kelimeler:  “baba, dede, 

yaya” gibi.  

e. Farklı hecelerden oluşan ZS (ba) + ZS (ba) tipi kelimeler: “baca,  gemi, 

dere”gibi.  

f. Bir kapalı bir açık heceden olşan SZ (ab) + ZS (ba) tipi kelimeler: “ altı,  

ilçe, uyku” gibi.  

g. Bir açık üç kapalı heceden oluşan S (a) + ZSZ (bak) tipi kelimeler:  “ayak, 

ulus, ömür” gibi. 

h. Bir açık üç kapalı heceden oluşan ZS (ba) + ZSZ (bak) tipi kelimeler:   

“badem, balık”gibi. 

i. Üç kapalı bir açık heceden oluşan ZSZ (bak) + ZS (ba) tipi kelimeler:     

“bilgi, banka” gibi. 

j. Üçharfli heceden oluşan ZSZ  (bak) + ZSZ (bak) tipi kelimeler: “civciv,  

mermer,  paspas” gibi. 

k. Üç harfli heceden oluşan ZSZ (bak)+ ZSZ (bak) tipi kelimeler: “bayram, 

bayrak,  kamyon”gibi. 

l. Üç açık heceden oluşan ZS (ba) + ZS (ba) + ZS (ba) tipi kelimeler: “peçete, 

badana, dakika” gibi 

m. Üç kapalı heceden oluşan ZSZ (bak) + ZSZ (bak) + ZSZ (bak) tipi kelimeler: 

“bayramlık, yağmurluk”. 

n. Üç harfli kapalı heceler SZZ (ilk) tipi kelimeler: “üst,  alt, üstlük,  altlık” 

gibi.  
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o. Diğer dört harfli heceler ZSZZ (kırk) tipi kelimeler: “dört, dörtlük, Türklük” 

gibi (Güneş, 2000). 

4. Sonuç ve Öneriler 

İlkokuma yazma öğretimi açısından Türkçede sık kullanılan heceleri belirlemeye 

yönelik bu araştırmada önce Türkçede kullanılan hecelerin özellikleri, türü, yapısı, sıklığı, 

açık ve kapalı hecelerin durumu saptanmıştır. Ardından Türkçe hecelerle diğer dillerdeki 

heceler karşılaştırılmıştır. Daha sonra ilkokuma yazma öğretiminde verilecek hecelerin 

öğretim sıralamasına ilişkin bilgiler verilmiştir. Araştırma sonunda; 

1. Türkçede hecelerin sistemli ve kolay öğrenilen bir yapıda olduğu 

görülmektedir. 

2. Türkçede altı hece yapısı varken diğer dillerde 20 hece yapısı bulunmaktadır. 

Türkçe sözlük ve metinlerde altı hece yapısında 3093 tür hece kullanılmaktadır.  

3. Türkçe 120.980 kelimedeki 327.502 hecenin dağılımında %52,98 ile en çok iki 

harfli ZS (ba) tipi açık hecelerin olduğu, bunu %36,02 ile üç harfli ZSZ(bak) tipi 

kapalı hecelerin izlediği, bu iki heceyle metinlerin %90’ının yazıldığı ortaya 

çıkmıştır. 

4. Türkçede üç ve dört harfli SZZ (ilk), ZSZZ (kırk) tipi heceler çok az kullanılmakta, 

kelime sonuna gelen eklerle bu heceler değişmektedir. 

5. Türkçede en uzun hece 4 harfli iken diğer dillerde 9 harfli hece vardır. 

6. Türkçede sık kullanılan hecelerin %63,12’sinin bir ve iki harfli, %36,88’inin ise 

üç ve dört harfli olduğu görülmektedir.  

7. Türkçede açık heceler %58, kapalı heceler ise %42 oranında kullanılmaktadır. 

8. Türkçede en sık S(a) ve ZS (ba) tipi heceler kullanılmakta, her birinin ortalama 

bin kez tekrarlandığı görülmektedir. Ardından iki harfli SZ (ab) ile üç harfli ZSZ 

(bak) tipi heceler gelmektedir. 

9. Türkçede sık kullanılan ve ilk yirmi sırada yer alan heceler alfabetik sıraya göre  

“a, ba, de,  ka, la, le,  lı, li, lık, lik, ma, me, na, ne, ra, sa, sı, si, ta, ya” şeklinde 

sıralanmaktadır. Uygulamada bu sıra ve hece öğretim sıralaması dikkate 

alınmalıdır. 

10. Türkçede iki tür hece ile metinlerin %90 ını yazılırken Fransızcada 4 tür hece 

(ZS, SZ, ZSZ, ZZS) ile metinlerin %91, İngilizcede ise %76,6’sı yazılabilmektedir. 

Almanca ve İspanyolca da benzer durumlar vardır. Türkçe hece kullanım 

yönüyle Almanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolcadan üstündür. 
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11. Türkçede iki tür açık hece diğer dillerde ise 5 tür açık hece bulunmaktadır. 

Türkçe açık hece kullanımı açısından İngilizce ve Almancadan üstün, Fransızca 

ve İspanyolcaya çok yakındır. Açık heceler ilkokuma yazma sürecinde 

kelimelerin daha çabuk ve kolay tanınmasını getirmektedir. 

12. Dilimizdeki hecelerin özellikleri, yapısı ve kullanım sıklığı, öğretim yönüyle 

Türkçenin üstün bir dil olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak dilimizdeki hecelerin yapısı, özellikleri ve sık kullanımı yönüyle 

Türkçenin başta İngilizce olmak üzere çoğu Avrupa dilinden üstün olduğu ve bu yapının 

Türkçenin öğretim üstünlüğünü artırdığı görülmektedir. Araştırma sonuçlara 

göreülkemizde etkili bir ilkokuma yazma öğretimi açısından; 

1. 2017 Türkçe Öğretim Programının Türkçenin dil yapısına uygun düzenlenmesi, 

2. İlkokuma yazma öğretiminde hece öğretim sıralamasına dikkat edilmesi, 

3. İlkokuma yazma öğretiminde verilen metinlerin hece yapısı, tür ve kullanım 

sıklığına göre seçilmesi, 

4. Ders kitaplarındaki metinlerin Türkçe hece özelliklerine uygun seçilmesi ve açık 

hecelerin daha fazla verilmesi, 

5. Türkçemizin öğretim üstünlükleri konusunda yeni araştırmalar yapılması, 

önerilmektedir. 

KAYNAKLAR 

Antoine,F, Zhu, D., Boula de Mareüil, P. ve Adda-Decker, M. (2013).Approches 

segmentales multilingues pour l’identification automatique de la langue: phones 

et syllabes, LIMSI-CNRS, Université de Paris-Sud, Orsay CÉDEX, France 

Baddeley, A. (1992). La mémoire humaine : théorie et pratique, Grenoble: PUG. 

Bétrix Köhler D. ve Martin D. (2002). Je lis en couleur. Une démarche d’enseignement de 

la lecture face aux acquis de la recherche, Lausanne : HEP. 

Bina, D. (2011). La syllabe dans l’´ecriture inventee en francais, (these de doctorate),  

Universite Toulouse le Mirail –Toulouse II, Francais. 

Callamand, M. (1981). Méthodologie de l'enseignement de la prononciation, Paris: Clé 

international. 

Chetail, F. ve Mathey, S. (2010). Rôle de la syllabe dans l’apprentissage de la lecture: 

études en fonction du niveau de lecture, Approche Neuropsychologique des 

Apprentissages chez l'Enfant (A.N.A.E.),107-108; 119-124,       04 Kasım 2017 

tarihinde https://www.researchgate.net/publication/244988331 adresinden 

erişilmiştir. 



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 95 

 
 

Colantoni, L. ve Steele, J. (2007). Voicing-dependent cluster simplification asymmetries 

in Spanish and French. In P. Prieto, M. J. Solé ve J. Mascaró (Eds.), Segmental and 

prosodic issues in Romance linguistics (109-129).   Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

Dehaene, S. (2011).Apprendre à lire. Des sciences cognitives à la salle de classe, Paris: 

Odile Jacob  

Delattre, P. (1965). Comparing the Phonetic Features of English, French, German and 

Spanish: An Interim Report. Julius Groos Verlag Heidelberg, first published in 

London in 1965 by Harrap & Company limited]  

Delattre, P. (1966). Studies in French and Comparative Phonetics. London/The 

Hague/Paris: Mouton & Co. 

Estienne, F. (2000). L’écriture en chantier, Editeur Masson Elsevier. 

Giasson, J. (1995). La lecture : De la théorie à la pratique, Montréal: Éditeur Gaëtan 

Morin. 

Gombert, J. E. ve Fayol, M. (1992). Psychologie cognitive de la lecture; Paris: PUF. 

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel 

Yayınları. 

Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: PegemA Yayınları. 

Güneş, F. (2015). Etkinliklerle hızlı okuma ve anlama. Ankara: Pegem A Yayınları. 

Güneş, F. (2016).Türkçenin Öğretim Üstünlükleri ve Zenginlikleri, Milli Eğitim Dergisi, 45 

(210), 93-114. 

Güneş, F. ve Işık, A. D. (2018). Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Hecelerin İncelenmesi. 

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Tam 

Metin Bildiri Kitabı (01.09.2018), 124-136, Muğla/Türkiye. 

Henry, G. (1975).Comment mesurer la lisibilite. Bruxelle: Labor.  

Jaffré, J-P.  et Fayol, M.(1997).Orthographes, Des systèmes aux usages, Paris: 

Flammarion, Collection Domino. 

Kurudayıoğlu, M ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime 

Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 

s. 293-307. 

Le Petit Robert (2016). Dictionaire Le Petit Robert de la langue française 

www.lerobert.com/ 



Heceler 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 96 

 

Leclerc, J. (2009). L'aménagement linguistique dans le monde?  07.04. 2010 tarihinde 

http://www.tlfq.ulaval.ca adresinden erişilmiştir. 

Lehmann, C. (2005). La structure de la syllabe latine, CLIPP, 

http://www.christianlehmann.eu/publ/lehmann_syllabe.pdf adresinden 

10.01.2019 tarihinde erişilmiştir. 

Léon, P. (2011). Phonétisme et prononciation du français. Paris: Nathan Université.  

Leon, P. R. (1996). Changements et variations phonétiques en français: facteurs 

linguistiques et sémiotiques. Revue de Phonétique Appliquée, 120, 201-219. 

Léon, P. ve Bhatt, P. (2005). Structure du français moderne: introduction à l’analyse 

linguistique. Canadian Scholars’ Press. 

Lieury, A. (1996). Memoire ou memoires?. Universite Rennes, France. 

MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 

Programı ve Kılavuzu, Ankara. 

Meynadier, Y. (2001). La syllabe phonétique et phonologique: une introduction. Travaux 

interdisciplinaires du laboratoire Parole et Langage d’Aix-en-Provence, 20, 91-148. 

Perret, C. (2007). La Syllabe comme unité de traitement en production orale et écrite. 

Thèse de doctorat mention psychologie, Université Blaise Pascal, Clermont II. 

Richaudeau, F. (1969). Les structures des phrases. In: Communication et langages, 

n°1,19-25. doi: 10.3406/colan.1969.3706 http://www.persee.fr/doc/colan_0336. 

Richaudeau, F. (1979). Conception et production des manuels scolaires guides pratique. 

Editions UNESCO. 

Rousset, I. (2004). Structures syllabiques et lexicales des langues du monde: données, 

typologies, tendances universelles et contraintes substantielles. (Thèse de 

doctorat), Université Grenoble III. 

Ryst, E. (2014). La syllabation en anglais et en français: considérations formelles et 

expérimentales, (Thèse De Doctorat). Université Parıs 8, Saint-Denis Cedex, 

France. 

Sauzedde, B. (2013). Découpage syllabique du français et difficulté de lecture. 

Rencontres Pédagogiques du Kansaï, Hors-thèmes, 108-112.  

http://www.rpkansai.com/bulletins/pdf/027/108_112_sauzedde.pdf 

Steele, J. (2006). A representational licensing-based account of asymmetries in the L2 

acquisition of place. In R. Slabakova, S. A. Montrul, & P. Prévost (Eds.), Inquiriesin 

linguistic development: In honor of Lydia White (pp. 189–211). Amsterdam: John 

Benjamins. 



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 97 

 
 

Touratier, C. (ed.). Essais de phonologie latine. Aixen-Provence: Publications de 

l’Université de Provence 

Tuller B. ve Kelso J. A. S. (1990). Phase transitions in speech production and their 

perceptual consequences, Attention and Performance XIII, Ed. by. Jeannerod M., 

Erlbaum, Hillside, 429-452. 

Tuller B. ve Kelso J. A. S. (1991). The Production and Perception of Syllable Structure, 

Journal of Speech and Hearing Research, 34 (3), 501-508. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BÖLÜM 

 KELİMELER 

 

  



Harflerden Cümlelere Türkçenin Öğretim Üstünlükleri 
 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 99 

 
 

A. KELİMELER VE ÖĞRETİLMESİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

 

Dil düşünceyi, düşünce de zihnimizi zenginleştirir. Bu süreçte kelimelerin büyük 

rolü vardır. Bilindiği gibi kelimeler çeşitli anlam ve düşünceler içermekte, mantık 

zincirinin halkalarını oluşturmaktadır. Bir metinde peş peşe sıralanan kelimeler düşünce 

akışı ile sürekliliğini sağlamakta, yeni düşünceler oluşturma ve geliştirmeye hizmet 

etmektedir. Bu yönüyle kelimeler bireyin düşünme, anlama, öğrenme, sorun çözme, 

duygusal, sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirme aracı olmaktadır. Çok sayıda kelimeyi 

tanıma ve anlama ise birey için hazır güç olmakta, dil becerilerini etkili kullanmasını 

sağlamakta ve giderek başarısını artırmaktadır. 

Bir kelimenin sesini, harflerini, biçimini, yazılışını ve anlamını bilmeden okumak 

mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilerin kelime tanıma becerilerini geliştirme üzerinde 

önemle durulmaktadır. Kelime tanıma işlemi anne karnında dinleme ile başlamakta, 

ilkokuma yazmaöğretimiyle sürmektedir. Böylece çok sayıda kelimenin sesi, yazılışı ve 

anlamı öğrenilmektedir. Öğrenilen kelimeler aşamalı olarak zihne yerleştirilerek zihinsel 

sözlük oluşturulmaktadır. Bu sözlük dille ilgili bütün bilgileri ve öğrenilen kelimeleri 

içermektedir. Zihinsel sözlüğün zengin olması, öğrencinin dil, zihinsel ve sosyal 

becerilerini etkilemekte, okul başarısını artırmaktadır. Zihinsel sözlüğün erken yaşlarda 

geliştirilmesi için sistemli eğitim verilmesi öngörülmektedir. 

1. Kelime Nedir? 

Kelime, dil ve zihinsel becerileri geliştirmenin temel aracıdır. Birey için önemli bir 

güçtür. Bu güce ulaşmanın yolu ise sistemli bir eğitimden geçmektedir. İlkokuma yazma 

öğretimi açısından kelimenin önemi ve kelime tanıma becerileri aşağıda verilmektedir. 

Kelime, TDK Büyük Türkçe Sözlükte,“Anlamlı ses veya ses birliği, söz, 

sözcük.” olarak açıklanmaktadır. Bazı kaynaklarda ise; 

 “Anlamı ya da görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler 

topluluğu.”  

 “Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı 

hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimleri.” 

 “Belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar arasında 

anlaşmayı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçası.” olarak tanımlanmaktadır.  

Bu açıklamalardan hareketle kelime, fonetik bir işaret (söz), grafik bir işaret (yazı) 

ve anlamlı bir içerik (kültürel ve bağlamsal) olmak üzere üç yönden ele alınmaktadır. Bir 

http://www.cokbilgi.com/yazi/sozcuk-turleri/
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başka ifadeyle sözlü ve yazılı dilin anlamlı en küçük birimi olmaktadır. Her kelimenin 

seslerden oluşan fonetik, harflerden oluşan grafik bir yapısı vardır. Ancak her kelimenin 

anlamı yoktur. Yani kelimeler anlamlı ve araç kelimeler olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. 

a. Anlamlı kelimeler, bir varlığı, bir nesneyi bir hareketi karşılayan ve somut bir 

gerçeği içeren kelimelerdir. Bu tür kelimeler okuma veya dinleme sırasında o varlık veya 

hareketin gözümüzün önünde canlanmasını sağlamaktadır. Örneğin masa, yemek, 

meyve, kırmızı gibi.  

b. Araç veya dil bilgisi kelimeleriise somut bir gerçeğe karşılık gelmeyen, bazen 

anlamı bulunmayan “ile, ve, için, fakat, ama, kadar”  gibi kelimeler olmaktadır. 

1.1. Kelime Tanıma 

Kelime ses, harf hece gibi çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Bu özelliklerden 

hareketle tanıma işlemine kelime tanıma denilmektedir. Bir başka ifadeyle kelime 

tanıma, kelimeyi sesi, harfleri, biçimi görünüşü, harflerin dizilişi, heceler, telâffuz gibi 

çeşitli ipuçlarından tanıma, hatırlama, anlamını bulma ve seslendirme olarak 

açıklanmaktadır. Kelimeler sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde tanınmaktadır. Sözlü 

tanımada ses zinciri içindeki kelime ve kelime grupları belirlenmektedir. Yani ses zincirini 

oluşturan kelimeler telaffuz, vurgu, ton ve ritimden hareketle belirlenmektedir. Yazılı 

tanımada ise harflerin yazılışı, uzantıları, dizilişi, heceler, kelimeler arasındaki boşluklar 

gibi görsel ögeler ile anlam etkili olmaktadır. Kelimeleri sözlü tanıma dinleme ve 

konuşma yoluyla yazılı tanıma ise okuma ve yazma ile geliştirilmektedir. Bu süreç anne 

karnında dinleme ile başlamakta, okul öncesi dönemde sözlü, okulda ise yazılı 

çalışmalarla ilerlemektedir. Yazılı kelimeleri tanıma, cümle ve metni belirli bir çabuklukta 

ve düzgün bir ifadeyle okumayı yani akıcı okumayı sağlamaktadır.  

Kelimeleri sözlü ve yazılı tanıma işlemi zihnimizde nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Kelimeler zihnimize nasıl yerleştirilmektedir? Hangi işlemler yapılmaktadır? Bu konuda 

çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyin araştırmaları bir kelimenin ortalama olarak 12 

kez duyulması veya okunması gerektiğini, bu işlemlerden sonra kelimenin zihnimize 

yerleştirildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle bir kelimenin zihne yerleştirilmesi için 

öğrencinin o kelimeyi en az 12 kez yazılı veya sözlü olarak duyması ya da okuması 

gerekmektedir. Öğretmen derlerde önce sık kullanılan ardından az kullanılan kelimeleri 

vermeli, sadece isimler değil fiiller, sıfatlar vb. üzerinde de durmalıdır. Kelimeyi 

öğretirken o kelimeyi dilin diğer ögelerinden ayırmamalı, tek başına değil diğer 

kelimelerle bağ kurarak vermelidir (Cellier, 2008; Vancomelbeke, 2004). 
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1.2. Kelime Tanıma Becerileri 

 Kelime tanıma becerileri konusunda uzmanlar farklı görüşler öne sürmektedir. 

Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir.  

 Giasson’a  (1994) göre kelime tanıma işlem ve sürecinin bileşenleri oldukça 

karmaşıktır. Bu işlem için tek yöntem ya da teknik önermek doğru değildir. 

Öğrencilerin düzeyine uygun çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak 

kelime tanıma becerileri geliştirilmelidir (Giasson, 1994).  

 Nation (1990) kelime tanıma becerisinin bileşenlerini sekiz grupta toplamıştır. 

Bunları kelimenin sözlü biçimi, yazılı biçimi, imla ve yazım kuralları, sözdizimi, 

kullanım sıklığı, yazılışı, kavramsal anlamı ve diğer kelimelerle ilişkisi olarak 

sıralamıştır. 

 Laufer (1990) ise kelime tanıma bileşenlerini dört başlıkta toplamaktadır. 

Bunlar biçim, sözdizimsel kurallar, anlam ve diğer kelimelerle ilişkiler 

olmaktadır (Allard, 2008). 

Bu görüşlerden hareketle bir kelimeyi tanımak, anlamını bilmek ve doğru 

kullanmak için aşağıdaki temel becerilerin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bunlar; 

a. Biçim: Kelimenin sözlü ve yazılı biçimini tanıma, harf ve heceleri birleştirme, 

seslendirme, 

b. Kelime yapısı: Kelimenin kök ve eklerini tanıma, yeni kelimeler üretme, 

c. Sözdizimi: Kelimeyi cümle içinde tanıma, kullanma, yeni cümleler kurma,  

d. Anlam: Kelimenin anlamını bilme, gerçek ve mecaz anlamlarını bilme, 

e. Diğer kelimelerle ilişki:  Kelimenin eş anlamlı, zıt anlamlı, benzer anlamlılarını 

bilme, 

f. Sıklık: Sık tekrarlanan kelimeleri tanıma ve bilme, olarak sıralanmaktadır 

(Laufer, 2016). 

İlkokuma yazma öğretiminde önce kelimenin biçim özelliklerine ağırlık 

verilmektedir. Öğrencilerin kelimenin harf ve hecelerini tanıması, yazılışını bilmesi, harf 

dizilişini tanıması, harf ve heceleri birleştirmesi ve anlamını öğrenmesi gibi çalışmalar 

yapılmaktadır. 

2. Kelimelerin Öğretilmesi 

Kelime öğretimi bir kelimeyi diğerlerinden ayırt etme ve anlamını bilmeyi 

içermektedir. Kelime tanıma becerisi için öğrencilerindinleme esnasında bir kelimeyi 

sözlü olarak tanıması, yazılışını bilmesi, kelimeyi sesli ve sessiz okuması, yani harf ve 
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şekillerden tanıması, anlamını bilmesi gerekmektedir. Bu duruma Giasson (2015) dikkat 

çekmekte, çocukların yeni kelimeleri tanımaları için seslerle harfleri eşleştirme, kodu 

çözme yani harfleri tanıma, harf ve heceleri birleştirme çalışmalarının yapılması 

gerektiğini önermektedir (Giasson, 2015). Bunlar aşağıda verilmektedir. 

2.1. Ses Harf İlişkisi 

Seslerle harfleri eşleştirme öğrencilerin duydukları seslerle gördükleri harfleri 

ilişkilendirme, eşleştirme ve birleştirmeyi içermektedir. Öğrencilerin kelimeleri kolay 

tanımaları için ses birimlerinden hareket edilmekte, önce sesli harfler ardından sessiz 

harfler öğretilmekte, dilde sık tekrarlanan harflere öncelik verilmektedir. Buçalışma 

şeffaf dillerde çok kolay yürütülmektedir. Yani ses-harf ilişkisinin düzenli olduğu dillerde 

kelimelerin çoğu okunduğu gibi yazılmaktadır. Oysa opak yani geçişsiz dillerde ses harf 

ilişkisi düzenli olmadığından kelimeler okunduğu yazılmamakta, yazıldığı gibi 

okunmamaktadır. Bu nedenle kelime tanıma işlemi ve süreci uzun zaman almaktadır.  

Türkçede seslerle harfler birebir eşleştiğinden kelime tanıma ve zihinsel sözlük 

geliştirme daha kolay olmaktadır. Türkçede seslerle harfler arasındaki düzenli ilişkiler 

kelimelerin zihinde tutulmasını sağlamakta, yazıda sık geçen 4-5 harfli kelimelerin 

çoğunu anında tanımayı getirmektedir. Böylece akıcı okuma ile öğrencinin bilmediği ve 

ilk kez gördüğü kelimelerin okunması kolay olmaktadır. Oysa kelime tanıma ve okuma 

bazı dillerde önemli bir sorun olmakta, çoğu kelimenin başı, ortası ve sonundaki harfler 

okunmamaktadır. Örneğin Fransızca kelimelerin başındaki harfler  %96, ortasındakiler  

%80, sonundakiler ise %92 oranında okunmaktadır. Yazmada ise kelimelerin başında 

%91, ortasında %76, sonunda ise %45 oranında ses harf ilişkisi kurulmaktadır. Fransızca  

“femme” kelimesi /fam/, “monsieur” kelimesi /mösyö/, “est” ise /e/ olarak 

okunmaktadır (Peereman vd, 2007). Türkçe bu yönüyle kelimetanıma ve okuma 

sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır (Güneş, 2016). 

Ses-harf ilişkisi kelime tanıma sürecinde bütün kelimeleri tanımak için bazen 

yeterli olmamaktadır. Bu süreçte öğrencilere kelimenin yazılı biçiminden de yararlanma 

teknikleri öğretilmektedir. Bunun için kelimenin kodunu çözme, cümle içindeki yeri ve 

anlamı bilme de önemli olmaktadır. Bir kelimenin kodunu çözmek için önce şifresini 

çözmek gerekmektedir. Şifreyi çözme kelimenin harfleri tanıma ve okuma için onları 

birleştirme işlemidir. Kodu çözme ise şifresi çözülen kelimenin anlamını bulmadır. Bir 

kelimenin şifresini ve kodunu çözmeden yani harflerini tanımadan ve anlamını bilmeden 

onu tanımak mümkün değildir. Şifreyi çözmek için kelimenin ilk harfi, yazılı biçimi, görsel 

tanınma durumu, sesli ve sessiz harflerle başlaması vb. etkili olmaktadır. İlkokuma yazma 

öğretiminde kelimelerin bu tür şifre özelliklerine dikkat edilmektedir.  
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2.2. Hece Birleştirme 

Hece birleştirme işlemi kelimedeki ses/harfleri birleştirme, iki yazılı heceyi 

birleştirme, farklı yapılardaki heceleri birleştirmeyi içermektedir. Yazılı heceler basit ve 

karmaşık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit hece bir sessiz ve sesliden oluşan ZS (ba) 

ile bir sesli ve sessizden oluşan SZ (ab) türündeki hecelere denilmektedir. Karmaşık 

heceler ise üç ve daha fazla harften oluşan ZSZ (bak), SZZ (ilk), ZSZZ (kırk) gibi dizilişi farklı 

olan hecelerdir. Öğrenciler basit heceleri daha kolay birleştirmekte ve kelimeyi hızlı 

tanımaktadır. Ancak karmaşık heceleri birleştirmede ve okumakta zorlanmaktadır. Bir 

dilde karmaşık hecelerin çok olması ve sık kullanılması kelime tanıma becerilerini 

etkilemektedir. Türkçe bu yönüyle diğer dillere göre önemli üstünlükler taşımaktadır 

(Giasson, 2015).   

2.3. Sık Kullanılan Kelimeleri Öğretme 

Öğrencinin metinlerdeki kelimeleri hızlı okuyabilmesi için bazı sık tekrarlanan 

kelimelerin önce öğretilmesi gerekmektedir. Bu ilke yani sık tekrarlanan kelimelerin önce 

verilmesi çok önemlidir. Bu tür kelimelere yararlı kelimeler denilmektedir. Örneğin  “ve, 

ile, ise, gibi, için, ilk, üst, yani vb.” Bunlar yer sıfatları  (üst, alt, yan vb.), ilişki ve yön 

bildiren kelimeler (ile, önce, sonra, ancak, fakat vb.), yararlı ve sık tekrarlanan (bir, iki, 

üç, on, yüz, bin vb.) kelimeler öncelikle öğretilmelidir (Sprenger–Charolles ve Colé, 

2004). Öğretim sürecinde sözlük ve kartlardan yararlanılmalıdır. 

2.4. Kelimeleri Hecelere Ayırma 

Heceler kelimeyi oluşturan en küçük anlamlı birimleridir. Onlar kelimenin kökü, eki 

gibi dilbilgisi birimleridir. Örneğin bebekler /be/-/bek/-/ler/ gibi.  Bu kelime çeşitli 

hecelere bölünmektedir.  Ses harf birleştirmeyi öğrendikten sonra öğrencilere kelimeleri 

heceler ayırma işlemi de açıklamalı olarak öğretilmelidir. Önce sık kullanılan 

kelimelerden başlanmalı giderek diğerlerine geçilmelidir. Bu süreçte kelimenin çoğul ve 

tekil eklerine de dikkat edilmelidir.   

2.5. Kolay Öğrenilen Kelimeler 

Kelime öğretiminde kelimelerin uzunluğu yani harf ve hece sayısı da etkili 

olmaktadır. Araştırmalar iyi anlaşılan cümlelerde kelime harf sayısı ortalama 4,03,  iyi 

anlaşılmayan cümlelerde ise kelime harf sayısı 4,50 ve daha üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Kelime tanımada kelimenin sık kullanılması da önemli olmaktadır. 

Araştırmalar dilde sık kullanılan kelimelerin daha hızlı tanındığını göstermektedir. 

Deneysel araştırmalara göre laboratuar ortamında bir kelimeyi tanıma süresi, kelimenin 

dilde kullanım sıklığına göre değişmektedir. Dilde sık tekrarlanan kelimeler kısa sürede 
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tanınmaktadır. Eğer kelime uzun ve dilde çok az kullanılıyorsa bu kelimeleri tanıma, 

okuma ve anlama süresi uzamaktadır. Okuma hızı kısa kelimeli metinlerde daha yüksek 

olmaktadır (Richaudeau, 1971). 

 İndiana Üniversitesi Dil ve Okuma Uzmanlarından Edward M.Wolpert “Okuma ve 

Öğrenme İlişkisi“başlıklı bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya 11 yaşlarında (20 kız ve 22 

erkek olmak üzere) 42 kişilik bir öğrenci grubu alınmıştır. Öğrencilerin kolay öğrendikleri 

kelimeleri belirlemek için uzunluk, biçim, dikkat çekme yönüyle bazı ölçütler 

kullanılmıştır. Bunlar: 

 Uzunluk: 3 - 5 harfli kelimeler seçilmiştir. Sit (otur), Shame(utanma)  gibi. 

 Biçim: Ek almamış basit kelimeler seçilmiştir. Plat (tabak), nez (burun) gibi. 

 Dikkat çekme: Biçim yönüyledaha çok görsel dikkati çeken kelimeler seçilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre üç harfli kelimeler beş harfli 

kelimelere göre daha iyi öğrenilmektedir. Bir bakışta dikkati çekme düzeyi yüksek olan 

kelimeler dikkat çekme düzeyi zayıf olanlara göre daha iyi öğrenilmektedir. Dikkat çekme 

düzeyi yüksek olan kelimeler kısa kelimelere göre daha kolay öğrenilmektedir (Oleron, 

1976). Buradan hareketle ilkokuma yazma öğretiminde kısa kelimelerle öğrencilerin 

ilgisini çeken ve kolay öğrenilen kelimelere ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır 

(Güneş, 2002). 

Görüldüğü gibi kısa bir kelimeyi tanıma ve zihinde işleme, uzun ve sık 

kullanılmayan kelimelere göre dahahızlı olmaktadır. Kısa ve sık kullanılan kelimeler uzun 

kelimelere göre zihnimize daha az yük getirmektedir. Dilde sık tekrarlanan kelimeler 

anlamları farklı bile olsa daha kısa sürede tanınmakta ve okunmaktadır. Bu özellikler 

kelime tanıma ve zihinsel sözlüğü geliştirmede etkili olmaktadır.  

2.6. Zihinsel Sözlük Geliştirme 

Araştırmalar okul başarısı ile çok sayıda kelime tanıma arasında doğrudan ilişki 

olduğunu, çok kelime bilen öğrencilerin zihinsel becerilerinin ve okul başarılarının yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır (Lieury, 1995). Yine araştırmalarda çok kelime bilen 

öğrencilerin okul başarılarının yanında düşünme, anlama, sorgulama, ilişkilendirme, 

sınıflama, sıralama vb. becerilerinin de yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kelimelerin 

çocukların iletişim kurma ve sosyal becerilerini de önemli oranda geliştirdiği sonucuna 

varılmıştır (Totereau, 2005, Florin, 2002, Estienne 2000, Lieury, 1995). Bunların yanında 

kelimeler çocukların dünyayı ve çevreyi iyi anlama, zihninde yapılandırma, düşünceleri 

inceleme ve düzenleme, giderek daha iyi iletişim kurma ve sosyalleşme süreçlerine katkı 

sağlamaktadır (Cellier, 2008, Vancomelbeke, 2004). Böylece çok kelime bilen çocuklar 

hem zihinsel sözlüklerini geliştirmekte hem de daha başarılı olmaktadır. 
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Zihinsel sözlükle ilgili teorilerin bazıları zihinsel sözlüğün “kelime yoluyla”, bazıları 

ise “hece yoluyla" geliştirildiğini öne sürmektedir. Bu teorilere göre öğrenilen her kelime 

zihnimize tıpkı bir sözlük gibi yazılmaktadır. Kelimelerin yazılı biçimi, anlamları, tekil, 

çoğul, türetilmiş vb. hepsi zihnimize kaydedilmektedir. Bu işlemlerde kelimenin biçim, 

anlam ve kullanım sıklığı önemli olmaktadır. Bir başka ifadeyle kelimenin yazılı biçimi, 

görsel özellikleri, ilk ve son harfi, uzunluğu, heceleri, somut veya soyut olması zihinsel 

sözlüğe yerleştirmede etkili olmaktadır. Bu durum çeşitli araştırmalarda açıkça ortaya 

çıkmaktadır. Biçim yönüyle dikkat çekme düzeyi yüksek kelimeler diğerlerinden daha 

kolay tanınmaktadır. Basit heceli ve somut anlamlı kelimeler daha kolay öğrenilmektedir. 

Bu süreçte kelimenin uzunluğu da etkili olmaktadır. Araştırmalara göre çocuklar üç harfli 

kelimeleri beş harfli kelimelerden daha hızlı tanımaktadır. Kısaca öğrencilerin zihinsel 

sözlüğünü geliştirmek için kelimenin biçimi, anlamı ve kullanım sıklığı önemli olmaktadır.  
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B. TÜRKÇE KELİMELERİN ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

Türkçede kullanılan kelimelerin özellikleri ve kullanım durumunu belirlemek, 

ilkokuma yazma öğretiminde verilecek kelimelerin özelliklerini saptamak amacıyla 

Güneş ve Işık (2018)  tarafından bir araştırma yapılmıştır. Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Derneği tarafından desteklenmiş bu çalışmada Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükteki (2011) 

110.452 kelime ile Kişi Adları Sözlüğündeki 9.699 kelime ele alınmıştır. Böylece toplam 

120.151 kelimenin harf özellikleri, uzunlukları ve anlamları incelenmiştir (Güneş ve 

Işık,2018). Araştırma sonunda Türkçede kullanılan kelimelerin harf ve hece özellikleri, ilk 

harfi, uzunlukları,  somut veya soyut olması, kullanım sıklığı gibi özellikleri belirlenmiştir. 

Bunların zihinsel sözlüğü geliştirmedeki rolü üzerinde durulmuştur.  

1. Amaç 

İlkokuma yazma öğretiminde kelimelerin uzun veya kısa olması, sesli veya sessiz 

harfle başlaması, görsel tanınma durumu, kelimedeki hecelerin yapısı, basit ya da 

karmaşık olması ve somut anlamlı olması önemlidir. Bu özellikleri belirlemek amacıyla 

araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. İlkokuma yazma öğretimi açısından Türkçe kelimelerin; 

a. Harf özellikleri nedir? 

b. Hece özellikleri nedir? 

c. Uzunlukları nedir? 

d. Somut ve soyut anlam oranı nedir? 

2. Kelime tanıma ve zihinsel sözlük geliştirme açısından Türkçe kelimelerin 

öğretimi nasıl yapılmalıdır? 

2. Yöntem ve Materyal 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük ve Kişi 

Adları Sözlüğündeki kelimeler alınmıştır. Bu sözlüklerdeki kelimelerin hepsi araştırmaya 

dâhil edilmiş ve bir kelime havuzu oluşturulmuştur. Kelime havuzu için Türk Dil 

Kurumunun 2011 yılında yayınladığı 11.baskı Türkçe Sözlük temel alınmıştır. Bu Sözlükte 

verilen kelimelerle Kişi Adları Sözlüğündeki kelimeler güncellenerek kelime havuzuna 

alınmıştır. Kelime havuzunu oluşturmada uygulanan ilkeler ve işlemler aşağıda 

sıralanmıştır. 
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1. Türk Dil Kurumu 11. Baskı Türkçe Sözlükte 77.005 maddede verilen kelimeler 

incelenmiş, 2017 Güncel Türkçe Sözlükle karşılaştırılarak eksik olan kelime, 

deyim, birleşik kelime ve atasözleri eklenmiştir. 

2.  Sözlükte yer alan Ag,…Zn gibi kimya formülleri,FKB gibi kısaltmalar 

çıkarılmıştır. 

3. Sözlükte…ecek,acak, …la, le, li,..en, an gibi yapım ve çekim ekleri verilen 

maddeler çıkarılmıştır. 

4. Maddelerin karşılarında verilen açıklamalar çıkarılmıştır. 

5. Sözlükte “bizce, bizde, bizden, bize” gibi ismin, hâl eki almış çekimli şekilleri 

verilen maddeler olduğu gibi değiştirilmeden alınmıştır. 

6. Para adları (Lira, Dolar gibi),Bolivyalı, Brahman, Bolşevik, Burç isimleri (Boğa, 

Koç, İkizler gibi) ve Bizmut gibi kimya terimlerini içeren maddeler olduğu gibi 

alınmıştır. 

7. Geriye kalan 74.914 maddedeki kelimelerin hepsi kelime havuzuna 

aktarılmıştır. 

8. Sözlük maddelerinde birleşik kelimeler olduğu gibi alınmıştır. Ancak ayrı yazılan 

birleşik kelime, deyim ve atasözündeki bağımsız her birim kelime sayılmıştır. 

Örneğin “acele etmek” 2 ,“aç susuz kalmak” 3, “sakla samanı gelir zamanı ” 4 

kelime olarak sayılmıştır. 

9. Ardından kelime havuzundaki 110.452 kelime alfabetik sıraya göre 

listelenmiştir. 

10. Daha sonra kelime havuzuna Kişi Adları Sözlüğündeki adlar eklenmiştir. Bu 

sözlükte 3612 kız, 7230 erkek olmak üzere toplam 10.842 ad bulunmaktadır. 

Bunlardan tekrareden adlar çıkarılmış ve geriye kalan 9.699 ad listelenmiştir. 

11. Böylece kelime havuzu Türkçe Sözlükteki 110.452 kelime ile Kişi Adları 

Sözlüğündeki 9.699 kelime olmak üzere toplam 120.151 kelimeden 

oluşmuştur. 

12. Araştırmada bu kelimelerin özellikleri, uzunluk ve anlamı incelenmiştir.  

Araştırmada kelime havuzuna alınan kelimler Ms. Word, Ms. Excel, Simple 

Concordance Program ve SPSS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analize 

hazırlaması aşmasında MS Word, birleştirme, ayırma aşamasında Ms Excel, frekans ve 

yüzdelerin hesaplanmasında ise Simple Concordance Program ve SPSS programları 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde 

kullanılarak yorumlanmıştır. 
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3. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular aşağıda araştırmadaki soru sırası izlenerek 

verilmiştir. Böylece araştırma bulguları “Kelimelerin Harf Özellikler, Kelimelerin Hece 

Özellikleri, Kelimelerin Uzunlukları, Kelimelerin Somut ve Soyut Olması, 

TürkçeKelimelerin Öğretimi” başlıkları altında toplanmış ve yorumlanmıştır. 

3.1. Kelimelerin Harf Özellikleri 

Araştırmada Türkçe kelimelerin harf özelliklerini belirlemek için kelime havuzuna 

alınan 120.151 kelime incelenmiştir. Kelimelerin ilk harflerine göre çoktan aza doğru 

dağılımı Tablo 35’te verilmiştir. 

Tablo 35. Kelimelerin harflere göre dağılımı 

Harfler Sayı (N) Yüzde (%) Harfler Sayı (N) Yüzde (%) 

k 13.942 11,60 f 2.047 1,70 
b 9.920 8,26 n 1.909 1,59 
a 9.898 8,24 v 1.906 1,59 
s 8.645 7,20 c 1.822 1,52 
d 7.652 6,37 ş 1.721 1,43 
t 7.488 6,23 ö 1.675 1,39 
g 6.891 5,74 u 1.420 1,18 
y 6.674 5,55 r 1.351 1,12 
e 5.664 4,71 z 1.275 1,06 
m 5.624 4,68 l 1.111 0,92 
ç 4.576 3,81 ü 1.006 0,84 
i 4.329 3,60 ı 548 0,46 
h 4.094 3,41 j 119 0,10 
o 3.570 2,97 ğ 000 0,00 
p 3.274 2,72 Toplam 120.151 100,00 

Tablo 35’te görüldüğü gibi Türkçe kelimelerin %11,60’ı ‘k’ ile başlamakta, İkinci 

sırayı %8,3 ile ‘b’ harfi, üçüncü sırayı ise ‘a’ harfi almakta, ‘a’ ile başlayan kelimeler  %8,2 

olmaktadır. Dördüncü sırayı ise %7,2 ile ‘s’ harfi ile başlayan kelimeler almaktadır. 

Bunları ‘d’ ve ‘t’ harfi ile başlayan kelimeler izlemektedir. En az kelime ‘j’ harfi ile 

başlamaktadır. Ayrıca ‘ı’, ‘ü’ ve ‘l’ harfi ile başlayan kelimelerin de az olduğu 

görülmektedir. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe kelimelerin %20’si  ‘k’,’b’, 

yarısı ise  ‘k’, ‘b’, ‘a’, ‘s’, ‘d’, ‘t’ harfi ile başlamaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçe 

kelimelerin yarısı 6 harf ile diğer yarısı 22 harf ile başlamaktadır. Bu harflerle başlayan 

kelimelerin çok olması Türkçe kelimelerin kolay tanınmasını sağlamaktadır. 

Victor Rosenthal harflerin görsel tanınması konusunda çeşitli araştırmalar 

yapmıştır. Rosenthal küçük harflerde görsel tanınma ve baskın ayırt etme ölçütleri olarak 
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harfin yukarıya doğru uzantısı, aşağı doğru inmesi, yana doğru yazılması ve noktalar 

olarak belirlemiştir.  Bu ölçütlere göre harfleri dört gruba ayırmıştır. Bunlar;  

 Yukarı doğru yazılan harfler: b, d, f, h, k, l, t,  

 Aşağı doğru yazılan harfler: g, j, p, q, y,  

 Yana doğru yazılan harfler: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z,  

 Noktalı harfler: à, é, è, ê, Î, i, ï, ù, ü,  

olarak sıralanmıştır (Rosenthal, 2001). Okuma sırasında her grubun görsel tanınma 

ve baskın ayırt edilme düzeyi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma sonunda yukarıya 

doğru yazılan k, b,d,f,h gibi harflerle yana doğru yazılan a,e,m,n gibi harflerin g,j,p,q,y 

gibi aşağı doğru yazılan harflere göre 3 kat daha kolay fark edildiği ortaya çıkmıştır. Yana 

doğru yazılan harflerden c, o, s, x, z gibi simetrik harflerin tanınma düzeyinin düşük oluğu 

bulunmuştur. Noktalı harflerde ise tanınma düzeyi artmaktadır (Giezendanner, 2008; 

Güneş, 2012). Bu sonuçlardan hareketle Türkçe kelimelerin ilk harflerine göre tanınma 

düzeyi Tablo 36’da verilmiştir. 

Tablo 36. Türkçe kelimelerin tanınma düzeyi 

Tanınma düzeyi Kelimelerin ilk harfi Sayı (N) Yüzde (%) 
Yüksek k, b, d, f, h, l, t, a, e, m, n 69.349 57,72 

Orta i, ü, ö, g, j, p, y, ğ 23.968 19,95 
Düşük ı, c, ç, o, u, v, r, s, ş, z 26.834 22,33 

Toplam 29 120.151 100,00 

Tablo 36’da görüldüğü gibi Türkçe kelimelerin %57,72’si “k, b, d, f, h, l, t, a, e, m, 

n” gibi harflerle başlamaktadır. Bunlar tanınma düzeyi yüksek olan harflerdir. Türkçe 

kelimelerin yarıdan fazlası tanınma düzeyi yüksek harflerle başlamaktadır. Türkçede bu 

harflerle başlayan kelimelerin çok olması okuma sürecinde görsel tanıma ve baskın ayırt 

etme düzeyini artırmakta, kelimelerin daha çabuk ve kolay tanınmasını getirmektedir. 

Bu durum zihinsel sözlüğü geliştirici olmaktadır. 

Kelime tanıma açısından Türkçede sesli ve sessiz harflerle başlayan kelimelerin 

dağılımı da incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 37’de verilmiştir. 

Tablo 37. Sesli ve sessiz harflerle başlayan kelimelerin dağılımı 

Harfler Sayı (N) Yüzde (%) 
Sesli harfler 28.110 23,40 

Sessiz harfler 92.041 76,60 
Toplam 120.151 100,00 

Tablo 37’de görüldüğü gibi Türkçe kelimelerin %23,40’ı sesli harflerle, %76,60’ı ise 

sessiz harflerle başlamaktadır. Bir başka ifadeyle kelimelerin dörtte biri sesli, dörtte üçü 
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ise sessiz harflerle başlamaktadır. Kelime tanıma becerilerini geliştirme açısından bu 

oranlar da çok önemli olmaktadır.  

3.2. Kelimelerin Hece Özellikleri 

Araştırmada Türkçe kelimelerin hece özelliklerini belirlemek için kelime havuzuna 

Türkçe Sözlükteki 110.452 kelime ile Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı ilk ve 

ortaokul Türkçe ders kitaplarından seçilen 20 metindeki 10.528 kelime alınmıştır. Türkçe 

sözlükteki 299.515 hece ile 20 metindeki 27.987 hece olmaküzere toplam 327.502 

hecenin özellikleri incelenmiştir. 

Türkçede altı temel hece yapısı bulunmaktadır. Türkçe hece yapıları bir harfli S (a), 

iki harfli ZS (ba) ile SZ (ab), üç harfli ZSZ (bak) ile SZZ (ilk) ve dört harfli ZSZZ (kırk) tipi 

hecelerdir. Türkçe hece yapılarında en az bir, en çok dört ses/harf bulunmaktadır. Oysa 

Avrupa dillerinde 5-20 arasında değişen hece yapısı bulunmaktadır. Avrupa dillerinde sık 

kullanılan hece yapıları “S, ZS, SZ, ZZS, SZZ ZSZ, ZZZS, ZZSZ, ZSZZ, SZZZ, ZZZSZ, ZSZZZ” 

şeklinde sıralanmaktadır. Hece yapısına bağlı olarak hecedeki harf sayısı da 

değişmektedir. Hecelerin uzunluğu bir sesli harften başlamakta, bir sesli sekiz sessiz 

olmak üzere dokuz harfe kadar çıkmaktadır. Hece yapısının çok ve karmaşık olması 

kelime tanıma sürecini etkilemekte, öğrencinin zihin yükünü artırmaktadır. Türkçe 

kelimelerin hece yapı, tür ve kullanımı Tablo 38’de verilmiştir.  

Tablo 38. Türkçedeki hecelerin yapı, tür ve kullanımı 

Tablo 38’de Türkçede kullanılan 327.502 hece çoktan aza doğru sıralanmıştır. Bu 

hecelerin %47,19 ile yarısına yakınını bir sesli bir sessiz harften oluşan SZ (ba) tipi heceler 

oluşturmaktadır. İkinci sırada %42,54 ile üç harfli ZSZ (bak) tipi heceler gelmektedir. Bu 

iki hece yapısının toplam %89,73 oranında kullanıldığı görülmektedir. Bu iki tip hece ile 

Türkçe metinlerin %90’ı yazılmaktadır. Geriye kalan %10’luk dilimi  %4,88 ile SZ (ab) tipi 

heceler ve %4,04 ile S (a) tipi heceler oluşturmaktadır. Tablo 38’de görüldüğü gibi 

Türkçede üç ve dört harfli “ilk, kırk” gibi heceler çok az kullanılmaktadır. Kelime tanıma 

açısından bu durum etkili olmaktadır. 

Heceler basit ve karmaşık olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Basit hece bir sessiz 

ve sesliden oluşan ZS (ba) ile bir sesli ve sessizden oluşan SZ (ab) türündeki hecelere 

denilmektedir. Karmaşık heceler ise üç ve daha fazla harften oluşan ZSZ (bak), SZZ (ilk), 

 Hece Yapısı Sayı (N) Yüzde (%) 

1 SZ (ba) 154.540 47,19 
2 ZSZ (bak) 139.322 42,54 
3 SZ (ab) 15.969 4,88 
4 S (a) 13.235 4,04 
5 ZSZZ (kırk) 4.013 1,23 
6 SZZ (ilk) 423 0,13 

 Toplam 327.502 100,00 
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ZSZZ (kırk) gibi dizilişi farklı olan hecelerdir. Araştırmalar öğrencilerin basit heceleri daha 

kolay birleştirdiğini ve kelimeyi hızlı tanıdığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle basit hece 

yapısına sahip dillerde kelime tanıma da kolay olmaktadır. Türkçede basit ve karmaşık 

hecelerin dağılımı Tablo 39’da verilmiştir. 

Tablo 39. Türkçede basit ve karmaşık hecelerin dağılımı 

Basit heceler Sayı (N) Yüzde (%) Karmaşık heceler Sayı (N) Yüzde (%) 
ZS (ba) 154.540 47,19 ZSZ (bak) 139.322 42,54 
SZ (ab) 15.969 4,88 ZSZZ (kırk) 4.013 1,23 

S (a) 13.235 4,04 SZZ (ilk) 423 0,13 
Toplam 182.744 56,10 Toplam 143.758 43,90 

Tablo 39’da görüldüğü gibi Türkçe kelimelerin %56,10’u basit heceli kelimelerden 

%43,90’ı da karmaşık hecelerden oluşmaktadır. Türkçede 3 tür basit hece 3 tür de 

karmaşık hece vardır. Oysa Avrupa dillerinde 3’ü basit 17’si karmaşık olmak üzere 20 

hece yapısı bulunmaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime sonundaki 

çoğu karmaşık hece ek alarak basit heceye dönüşmektedir. Avrupa dillerinde bu değişim 

fazla görülmemektedir. Bu durum Türkçe kelime tanıma işlem ve sürecini 

kolaylaştırmakta, zihinsel sözlüğü geliştirmektedir. Çeşitli dillerde sık kullanılan hece 

yapıları Tablo 40’ta verilmiştir. 

Tablo 40. Çeşitli dillerde sık kullanılan basit ve karmaşık hece oranları  

Hece Almanca Fransızca İngilizce İspanyolca Türkçe 

Basit heceler 38,50 56,80 39,50 58,70 56,10 
Karmaşık heceler 61,50 43,20 60,50 41,30 43,90 

Tablo 40’ta görüldüğü gibi dillere göre basit ve karmaşık hecelerin oranları 

değişmektedir. Basit hecelerin en sık kullanıldığı diller İspanyolca, Fransızca, Türkçe, 

İngilizce ve Almanca olarak sıralanmaktadır. Buna karşılık karmaşık hecelerin yoğun 

olduğu dillerin başında Almanca ve İngilizce gelmektedir. Almanca ve İngilizcenin yarıdan 

fazlasıkarmaşık hecelerden oluşmaktadır. Bu bulgulara göre Türkçe kelime tanıma 

işleminin en kolay olduğu diller arasında yer almaktadır. 

3.3. Kelimelerin Uzunlukları 

İlkokuma yazma öğretimi, kelime tanıma becerileri ve zihinsel sözlüğü geliştirme 

açısından Türkçe kelimelerin uzunluğunu belirlemek amacıyla Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlükteki 110.452 kelime ile Kişi Adları Sözlüğündeki 9.699 kelime alınarak toplam 

120.151 kelime incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 41’de verilmiştir. 
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Tablo 41. Kelimelerin harf uzunlukları 

Harf sayısı Sayı (N) Yüzde (%) Harf sayısı Sayı (N) Yüzde (%) 
1 harfli 76 0,06 11 harfli 4.032 3,36 
2 harfli 1.808 1,50 12 harfli 1.795 1,49 
3 harfli 7.185 5,98 13 harfli 993 0,83 
4 harfli 11.577 9,64 14 harfli 641 0,53 
5 harfli 23.328 19,42 15 harfli 278 0,23 
6 harfli 22.907 19,07 16 harfli 160 0,13 
7 harfli 15.974 13,29 17 harfli 47 0,04 
8 harfli 14.591 12,14 18 harfli 26 0,02 
9 harfli 8.429 7,02 19 harfli 5 0,00 

10 harfli 6.294 5,24 20 harfli 5 0,00 
Toplam 120.151 100,00 

Tablo 41’de görüldüğü gibi Türkçe Sözlüklerde 120.151 kelimenin uzunluğu 1-20 

harf arasında değişmektedir. Bunların beşte biri 5 harfli, beşte biri de 6 harflidir. 

Ardından 7 ve 8 harfli kelimeler gelmektedir. Kelimelerin %64’ü 5-6-7-8 harfli, %93’ü ise 

1-10 harflidir. Bu veriler Fransızca ile karşılaştırıldığında Fransızca kelimelerin uzunluğu 

1-26 harf arasında değiştiği görülmektedir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olmasına 

rağmen daha kısa kelimelere sahiptir. Kelimelerin hece uzunluğu ise Tablo 42’de 

verilmektedir. 

Tablo 42. Kelimelerin hece uzunlukları 

Hece Sayı (N) Yüzde (%) 
1 heceli 10.241 8,52 
2 heceli 44.918 37,38 
3 heceli 40.122 33,39 
4 heceli 19.296 16,06 
5 heceli 4.576 3,81 
6 heceli 843 0,70 
7 heceli 133 0,11 
8 heceli 18 0,01 
9 heceli 3 0,00 

10 heceli 1 0,00 
Toplam 120.151 100,00 

Tablo 42’ye göre Türkçe kelimelerin hece uzunluğu 1-10 hece arasında 

değişmektedir. Kelimelerin %86’sı 2,3 ve 4 heceli kelimelerden oluşmaktadır. Bu bulgular 

Türkçe kelimelerin uzunluğunun ilkokuma yazma öğretimi ve zihinsel sözlük geliştirme 

açısından uygun olduğunu göstermektedir. 

3.4. Kelimelerin Somut ve Soyut Olması 

Türkçe kelimelerin somut ve soyut olma durumlarını belirlemek için Türkçe 

Sözlükteki 110.452 kelime incelenmiştir. Bu tabloya Kişi Adları Sözlüğündeki kelimeler 

dâhil edilmemiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 43’te verilmiştir. 
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Tablo 43. Kelimelerin somut ve soyut olma durumu 

Kelimeler Sayı (N) Yüzde (%) 
Somut kelimeler 49.504 44,82 
Soyut kelimeler 60.948 55,18 

Toplam 110.452 100,00 

Tablo 9’da görüldüğü gibi Türkçe kelimelerin %44,82’i somut,%55,18’si ise soyut 

anlamlıdır. Bu oranlar öğrencilerin bir kelimenin kodunu çözmesi ve tanıma işlemini 

kolaylaştırmaktadır. Bilindiği gibi somut anlamlı kelimeler daha kolay öğrenilmekte ve 

zihinsel sözlüğe yerleştirilmektedir. Bu açıdan Türkçe kelimelerin yarıya yakını kolay 

öğrenilen özelliktedir. Bu durum Türkçenin öğretim üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 

3.5. Türkçe Kelimelerin Öğretimi 

Araştırma sonuçlarından hareketle  Türkçe kelimelerin öğretiminde dikkat 

edilecek noktalar şöyle sıralanabilir: 

1. Türkçe kelimelerin %20’si  ‘k’, ‘b’, yarısı ise  ‘k’, ‘b’, ‘a’, ‘s’, ‘d’, ‘t’ harfi ile 

başlamaktadır. Bir başka ifadeyle Türkçe kelimelerin yarısı 6 harf ile diğer yarısı 

22 harf ile başlamaktadır. Bu harflerle başlayan kelimelerin çok olması Türkçe 

kelimelerin kolay tanınmasını sağlamaktadır. 

2. Türkçe kelimelerin %57,72’si “k, b, d, f, h, l, t, a, e, m, n” gibi harflerle 

başlamaktadır. Bunlar tanınma düzeyi yüksek olan harflerdir. Türkçe 

kelimelerin yarıdan fazlası tanınma düzeyi yüksek harflerle başlamaktadır. 

Türkçe öğretiminde verilecek metinlerde buna dikkat edilmelidir. 

3. Türkçede 6 hece yapısı bulunmaktadır. Araştırmada bu hecelerden en sık S(a) 

ve ZS (ba) tipi hecelerin kullanıldığı, ardından SZ (ab) tipi hecelerin geldiği, 

bunları üç harfli ZSZ (bak) tipi hecelerin izlediği görülmüştür. Zihinsel sözlük 

geliştirme açısından Türkçe öğretiminde verilecek hece seçiminde bu yapıya 

dikkat edilmelidir. 

4. Türkçe kelimelerin %56,10’u basit heceli %43,90’ı da karmaşık heceli 

kelimelerden oluşmaktadır. Türkçede 3 tür basit hece 3 tür de karmaşık hece 

vardır. Oysa Avrupa dillerinde 3’ü basit 17’si karmaşık olmak üzere 20 hece 

yapısı bulunmaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime 

sonundaki çoğu karmaşık hece ek alarak basit heceye dönüşmektedir. Türkçe 

öğretiminde verilecek metin seçiminde basit hecelerin çok olmasına dikkat 

edilmelidir. 

5. Basit hecelerin en sık kullanıldığı diller İspanyolca, Fransızca, Türkçe, İngilizce 

ve Almanca olarak sıralanmaktadır. Bu yönüyle Türkçe kelime tanıma işleminin 

en kolay olduğu diller arasında yer almaktadır. 
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6. Türkçe kelimelerin %64’ü 5-6-7-8 harfli, %93’ü ise 1-10 harflidir. Türkçe 

dersinde zihinsel sözlük geliştirme açısından kısa kelimeler verilmelidir. 

7. Türkçe kelimelerin %44,82’si somut, %55,18’i ise soyut anlamlıdır. Öğrencilere 

verilecek Türkçe metinlerde bu oranlara dikkat edilmelidir. 

8. Türkçenin dil yapısına uygun bir kelime öğretim sıralamasında, harf özellikleri, 

hece yapıları, türleri ve kullanım sıklıkları dikkate alınmalı, basitten karmaşığa, 

kolaydan zora doğru gidilmelidir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada Türkçe kelimelerin özelliklerini belirlemek için Türk Dil Kurumunun 

yayınladığı Türkçe Sözlük ve Kişi Adları Sözlüğündeki toplam 120.151 kelimenin 

özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonunda Türkçe kelimelerin çoğunun kısa, işlek, 

anlamlı, somut, sistemli ve kolay öğrenilen yapıda olduğu ortaya çıkmıştır. Türkçe 

kelimelerin %20’si  ‘k’, ‘b’, yarısı ise  ‘k’, ‘b’, ‘a’, ‘s’, ‘d’, ‘t’ harfi ile başlamaktadır. Bunlar 

tanınma düzeyi yüksek olan harflerdir. Türkçe kelimelerin yarıdan fazlası görsel tanınma 

düzeyi yüksek harflerle başlamaktadır. Bu durum zihinsel sözlüğü geliştirici olmaktadır. 

Türkçe kelimelerin %56’sı basit heceli %43’ü de karmaşık heceli kelimelerden 

oluşmaktadır. Elde edilen veriler Aşlıyan, Günel ve Filiz’in (2006) araştırması ile paralellik 

göstermektedir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime sonundaki çoğu 

karmaşık hece ek alarak basit heceye dönüşmektedir. Bu durum kelime tanımayı 

kolaylaştırıcı olmaktadır. Türkçe kelimelerin %64’ü 5-6-7-8 harfli, %93’ü ise 1-10 harflidir. 

Türkçe kelimelerin yaklaşık %45’i somut, %55’i ise soyut anlamlıdır. Türkçe içeriğe sahip 

10 ayrı web sitesinden yararlanılarak oluşturulan kelime havuzundan elde edilen verilere 

göre kelimelerin %50’ye yakını 5-6-7-8 harfli iken %95’e yakını 1-10 harflidir (Dalkılıç ve 

Çebi, 2003). Bu durum sözlükteki durum ile günlük yazılı dilin kullanımı arasında fark 

olmadığını göstermektedir. 

Sonuç olarak Türkçe kelimeler hem öğretim hem de zihinsel sözlük geliştirme 

açısından bir dizi üstünlüklere sahiptir. Bu özellikler Türkçenin üstün bir dil olduğu 

göstermektedir. Öğrencilerin kelime tanıma becerileri ile zihinsel sözlüklerini geliştirmek 

için Türkçenin dil yapısına uygun bir kelime öğretimi yapılmalıdır.  
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A. CÜMLELER VE ÖĞRETİLMESİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Dil öğretiminde harf, hece ve kelimelerden sonra cümle gelmektedir. Sözlü ve yazılı 

dilin temel birimi olan cümle aynı zamanda önemli bir iletişim aracıdır. Verici ve alıcı 

arasındaki mesajları aktarmaktadır. Duygu, düşünce, istek, haber, olay vb. ifade etmek 

için kullanılmaktadır. Bilgi aktarımını sağlamaktadır. Bu yönüyle cümle çeşitli bilim 

dallarının ilgi alanına girmekte ve incelenmektedir. İlkokuma yazma öğretiminde ise 

öğrencilere temel dil becerilerini kazandırma sürecinin önemli bir aşamasıdır. Cümleyi 

tanıma, okuma ve yazma çalışmalarından sonra akıcı okuma ve yazmaya geçilmektedir.  

Bu nedenle öğrencilere cümlelerin özellikleri ve öğretilmesi üzerinde önemle 

durulmaktadır. Cümle ilkokuma yazma öğretiminin önemli bir aşamasıdır. Bu aşama 

parçadan bütüne doğru giden yöntemlerde harf, hece ve kelime öğretiminden sonra 

başlamaktadır. Bütünden parçaya giden yöntemlerde ise ilk sırayı cümle almakta ve 

cümlelerle ilkokuma yazma öğretilmektedir. Ayrıca eğitim öğretim sürecinin temeli 

olmaktadır. Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek için cümle 

üzerinde durulması bir zorunluluk olmaktadır. 

1. Cümle Nedir? 

Cümle genel olarak “anlamlı kelimeler dizi” olarak ele alınmaktadır. Alandaki 

sözlük ve kaynaklarda çeşitli tanım ve açıklamalar verilmektedir. Örneğin Türk Dil 

Kurumu Güncel Türkçe Sözlüktecümle,“Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil 

veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce” olarak açıklanmaktadır. Bazı 

kaynaklarda ise “bir duygu, düşünce, istek veya eylemi tam olarak anlatan kelime dizisi, 

tümce” olarak tanımlanmaktadır. Cümle, yabancı sözlüklerde de benzer şekilde 

açıklanmaktadır. Örneğin Larousse  (2019) sözlüğündecümle; 

 Uygun biçimde yapılandırılmış ve bağımsız bir anlam taşıyan kelimeler dizisi, 

 Sözlü ya da yazılı metnin önemli bir bölümü, 

 Büyük harfle başlayan ve nokta (?, !, vb.) ile biten yazı bölümü, 

 Konuşmada ses duraklaması veya ses tonunun düşmesiyle biten bölüm, olarak 

verilmektedir (Larousse, 2019). 

Bu tanım ve açıklamalarda görüldüğü gibi cümleyi tanımlamak için işaret (grafik), 

ses (fonetik) ve anlamsal (semantik)  olmak üzere üç ölçüt kullanılmaktadır. Bunlar aynı 

zamanda cümlenin sınırlarını çizmekte ve nasıl tanındığını göstermektedir. Buna göre; 

 Yazıda bir cümle noktalama işaretleriyle belirlenir. Cümlenin ilk harfi büyük 

harfle yazılır. Cümlenin sonu nokta, ünlem işareti, soru işareti, üç nokta ile 

biter. Cümle içinde ise virgül, noktalı virgül, çift nokta, çizgi vb. kullanılır.  
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 Konuşmada, bir cümle genellikle tonlama ile anlaşılır. Ses duraklaması ve ses 

tonunun düşmesi cümlenin bittiğini belirtir. 

 Cümle anlamsal bir  birimdir. Yani duygu, düşünce gibi mesaj ileten bir içeriğe 

sahiptir. Bu içerik cümlenin kelimeleri arasında kurulan bağlarla ortaya çıkar. 

Görüldüğü gibibir duygu, düşünce, istek, haber, olay vb. ifade etmek için 

oluşturulan, kendi içinde anlam bütünlüğü olan kelime dizisine cümle denilmektedir. 

Cümle hem konuşulan hem de yazılan dilin önemli bir parçası olmaktadır. Kelimeler 

peşpeşe dizilmekte ve aralarında anlam bağı kurulmaktadır. Bir başka ifadeyle 

kelimelerin cümle içinde anlamca bütünleşmesi gerekmektedir. Kelimelerin cümle içinde 

bütünleşmesiyle yargılar otaya çıkmaktadır. Bu nedenle dil kelimelerden daha çok 

cümlelere bağlı olmaktadır. Düşünceler, duygular cümleler halinde söylenmektedir. 

Kısaca doğal dil birimi olan cümleokuma ve yazmanın da doğal dil birimi olmakta, 

düşünme birimleri olan tam fikirleri ifade etmektedir. Bu nedenle öğretim sürecinde 

verilen cümlelerin kısa, net ve basit olmasına, tam ve tek anlam ifade etmesine dikkat 

edilmektedir (Güneş, 2019). 

1.1. Cümlenin Özellikleri 

Okuma yazma becerilerini geliştirme açısından cümlenin bazı temel özellikleri 

önemli olmaktadır. Cümlede üç temel özellik bulunmaktadır. Bunlar anlam, sıralama ve 

çeşitlilik olmaktadır.  

Anlam, bir cümlenin temelidir. Bazı cümleler dil bilgisi yönünden doğru bile olsalar, 

kelimelerin dizilişi düzgün bile olsa bir anlam taşımayabilir. Bu nedenle cümlenin anlamlı 

olması temel koşuldur. Cümle içinde kelimeler bütünleşerek bir anlam ifade etmelidir. 

Diziliş, cümledeki kelimelerin özne-tümleç-yüklem ya da devrik cümle gibi çeşitli 

biçimlerde sıralanmasına denilmektedir. Öğretim sürecinde daha çok kurallı cümlelere 

ağırlık verilmektedir. 

Çeşitlilik, cümlenin yapısı yani basit veya karmaşık olması, uzunluğu, aktif veya 

pasif olması gibi durumları içermektedir. Bu özelliklerin yanı sıra bir cümleninaçıklık, 

duruluk, akıcılık, sadelik, birlik, bütünlük gibi nitelikleri taşıması ve dil bilgisi kurallarına 

uygunolması da gerekmektedir. 

1.2. Cümle Türleri 

Cümle çeşitli türlere ayrılmaktadır. Cümlenin temel türleri şöyle sıralanmaktadır; 

1. Yapısına göre basit cümle, birleşik (karmaşık) cümle, sıralı cümle ve bağlı 

cümle, 
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2. Dizilişine göre kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle, 

3. Yükleminegöre fiil cümlesi ve isim cümlesi, 

4. Anlamına göre olumlu ve olumsuz cümle, şart cümlesi ve soru cümlesi 

olmaktadır. 

İlkokuma yazma öğretiminde basit, kurallı, kısa, tam ve tek anlam ifade eden 

cümlelere öncelik ve ağırlık verilmektedir. 

2. Cümle Araştırmaları 

Cümle öğretiminin dayandığı temel ilke, anlam içeren bütün bir birimin yani 

cümlenin öğrenciye verilmesidir. Okumanın amacı bilgi edinmektir. Bilgi edinmek için de 

okunan cümleleri anlamak gerekmektedir. Bu nedenle öğrencinin dikkati sürekli olarak 

okuduğu veya dinlediği cümleyi anlamaya çekilmektedir. Cümle öğretimi konusunda 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda cümlenin kısa veya uzunluğu, yapısı 

(basit veya birleşik olması, dizilişi (kurallı veya devrik olması), öğrenilmesi, kullanılan 

öğretim teknikleri gibi konular üzerinde odaklanılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda 

verilmektedir. 

2.1. Cümle Uzunluğu 

Araştırmalara göre kısa ve basit cümleler uzun ve karmaşık cümlelere göre daha 

kolay anlaşılmaktadır. Bu durum hem sözlü dil hem de yazılı dilde etkili olmaktadır. 

Öğrencinin yaşı küçük ve dil becerileri henüz yeterince gelişmemişse cümlenin basit ve 

kısa olması gerekmektedir. İlkokul düzeyinde kullanılan cümledeki kelime sayısına dikkat 

edilmelidir. Bu durum yetişkinlerde de etkili olmaktadır. Dünyadaki ünlü söylevleri 

inceleyen Richaudeau (1979), etkili bir konuşmada ortalama cümle uzunluğunun 15 

kelime olduğunu belirlemiştir. De Gaulle, Napolyon Bonapart gibi ünlü konuşmacıların 

ortalama 15 kelimelik cümleler kullandıklarını bulmuştur. Bu yetişkinler için bir ölçüdür. 

Bu ölçü yetişkinin kültür ve eğitim düzeyine göre artmakta veya azalmaktadır. 

Öğrencilere verilecek cümlelerin uzunluğunu belirlemek için ilkokul ders 

kitaplarında kullanılan cümleler incelenmektedir. Bu cümlelerin kısa,net ve basit 

olması,tam ve tek anlam ifade etmesi, anlamayı kolaylaştırmakta ve belleğe kolay 

yerleştirilmesini getirmektedir. Rudolph Flesch yaptığı araştırmalarda, çocuklar için 

resimli romanlarda ortalama sekiz kelimelik cümlelerin, düz yazı için ise on bir kelimelik 

cümlelerin kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varmıştır. Georges Henry'nin 

araştırmalarında ise ilkokul 3. sınıf öğrencileri için hazırlanacak kitaplarda cümle 

uzunluğunun sekiz kelimeyi geçmemesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Daha üst sınıflar için 

kelime sayısı artmaktadır (Henry, 1975). 
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Cümle uzunluğu konusunda Richaudeau (1979) da bir araştırma yapmıştır. Bu 

amaçla  ”Alain’in Eğitim Üzerine Görüşleri“ adlı kitaptan ortalama 60 cümle seçerek bu 

cümlelerin okunabilirliğini araştırmıştır. Araştırmada 50 deneğe seçilen 60 cümle 

verilmiş ve kaç kelime hatırladıkları sorulmuştur. Araştırma sonunda deneklerin 

ortalama 16 kelimelik cümleleri hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Deneklerin hatırladıkları 

en uzun cümle 27 kelimelik cümledir. Araştırmada denekler az etkili cümlelerin 10 

kelimesini hatırlamışlardır.  

Cümle uzunluğunun etkilerine ilişkin David P. Pearson tarafından bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmaya ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri alınmış ve farklı uzunlukta 

cümleler okutulmuştur. Araştırma sonunda öğrencilerin birbirine bağlı iki uzun cümle 

yerine kısa iki cümleyi daha iyi anladıkları görülmüştür. Buradan hareketle cümlelerin 

etkili öğretilmesi için Pearson; 

1. Cümle uzunluğunun öğrencinin yaşına ve düzeyine uygun olması gerektiğini,  

2. Kısa cümlelerin uzun cümlelerden daha iyi öğrenildiğini,  

3. Cümlelerin ana ve yan cümlecik gibi bağlantılarının olmaması gerektiğini, 

4. Somut, basit ve tek anlam ifade eden cümlelerin daha etkili olduğunu,  

5. Özne-yüklem-tümleç sırasını izleyen kurallı cümlelerin kullanılmasının uygun 

olduğunu,  

6. Cümlelerde dil bilgisi kuralları ile anlama dikkat edilmesi gerektiğini, 

belirtmektedir (Güneş, 2002; Richaudeau, 1979).  

Görüldüğü gibi cümle uzunluğu konusunda benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

İlkokul ders kitaplarında kullanılacak cümlelerinin kısa ve basit olması anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Cümlelerin uzun, birleşik ve karmaşık olması, öğrencilerin 

anlamasını güçleştirmekte, ilişki kurmayı zorlaştırmakta ve dikkat dağılmasına neden 

olmaktadır.  

2.2. Cümle Yapısı ve Dizilişi 

Cümlelerin yapısı ve dizilişinin anlama ile öğrenmeye etkisine ilişkin araştırmalar 

da yapılmıştır. Deneysel Psikoloji testlerine göre belleğimiz böyle bir cümleyi oluşturan 

kelimelerin tamamını öğrenmede yetersiz kalmaktadır. İyi yazılmış, oldukça anlaşılır, açık 

ve akıcı kelimelerden oluşmuş cümle bile olsa belleğimiz cümledeki kelimelerin bir 

kısmını unutmaktadır. Burada önemli olan nokta cümleye kelimelerin yerleştirilmesi ve 

kelimeler arasındaki ilişkilerdir. Bu konularda yapılan araştırmalar cümlenin başındaki 

kelimelerin cümlenin sonundaki kelimelerden daha iyi öğrenildiğini göstermektedir. 
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 Amerikalı Psikolog J. Deese ve R. A. Kaufman, somut, akıcı, tam anlam ifade eden, 

kurallı ancak uzun cümlelerde, belleğimizin genellikle ilk kelimeleri daha iyi aldığı, cümle 

sonlarındaki kelimeleri ise hatırlamadığını ileri sürmüştür. Bunu test etmek için 

Richaudeau (1979) bir grup öğrenciye yüz kelimeden oluşan uzun cümleli bir metin 

okutmuş ve hatırlanan kelimeleri incelemiştir. Elde edilen sonuç ilginçtir. Öğrencilerin 

hatırladıkları kelimelerin %63'ü okunan cümlelerin ilk kelimeleridir. İkinci yarıya ait 

kelime oranı %37’dir. Öğrenciler cümlenin ilk yarısından daha fazla kelime 

hatırlamaktadır. Bu araştırma, kısa cümleler için değil uzun cümleler için ortalama 12 

kelimeyi geçen cümlelerle yapılmıştır. Böyle bir çerçevede bir yazar, uzun cümleler 

kurarken cümlenin ilk yarısındaki kelimelerle daha çok ilgilenmeli, cümle yapısına, özne, 

yüklem ve tümleç sıralamasına daha çok ağırlık vermelidir. 

 Araştırmaya göre uzun cümlelerin ilk yarısı hatırlanıyorsa, uzun cümleler kurmak 

yerine kısa cümleler kurarak cümlelerin tümünün hatırlanmasına çalışmak daha mantıklı 

olmaktadır. Bu duruma ders kitaplarında dikkat edilmelidir. Zaten Richaudeau, çocuklara 

yönelik ders kitaplarında 12 kelimelik bir cümle yerine birkaç kelimelik basit ve kurallı bir 

cümlenin daha öğretici olduğunu vurgulamaktadır (Richaudeau, 1979).   

 J. J. Tuinman yönetiminde bir grup araştırmacı 12 yaşındaki 160 öğrenciye bir 

metni üç farklı biçimde okutarak öğrencilerin anlama düzeyini ölçmüştür. İlk okumada 

metin orijinal ve olduğu gibi verilmiştir. Yani metin öğrencilere ortalama 10 kelimelik 

cümleler halinde okutulmuştur. İkinci okumada aynı metnin cümleleri  %30 oranında 

kısaltılarak, üçüncü okumada ise metnin cümleleri %50 oranında kısaltılarak 

okutulmuştur. Sonuçlar oldukça ilginçtir. İlk okumada öğrencilerin anlama düzeyi  %22-

25 iken, diğer okumalarda %77-87'ye yükselmiştir (Richaudeau, 1979).  Bu sonuçlar 

öğrencilerin kısa ve basit cümleli metinleri daha iyi anladıklarını ortaya çıkarmıştır. Aynı 

zamanda metnin gereksiz yerlerini çıkarmanın anlamayı artırdığını göstermektedir. 

Sonuç olarak araştırmalar ders kitaplarında kullanılan cümle yapılarının öğrenmeyi 

etkilediğini ortaya koymuştur. Anlamı tam olarak veren basit yapılı cümleler,  anlamı 

genellikle bir sonraki cümlede bulunan sıralı ve bağlı cümlelere göre daha 

etkiliolmaktadır. Buradan hareketle ilkokul düzeyinde cümle yapılarına dikkat edilmeli, 

kısa, basit, somut, tek anlam ifade eden özne–tümleç- yüklem sırasını izleyen kurallı 

cümlelere ağırlık verilmelidir.  

2.3. Öğrenme Araştırmaları 

Dil öğretimi alanında çalışan bazı uzmanlar hece, kelime ve cümle gibi ögelerin 

öğrenilmesine yönelik karşılaştırmalı araştırmalar yapmışlardır. Bunlardan bazıları 

aşağıda verilmektedir.  

 Cümle, kelime ve hece gibi dil ögelerinin tekrarlama yoluyla belleğe kayıt yapma 

süreci incelenmiştir. Bu konuda ilk çalışma Ebbinghaus tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Ebbinghaus, hece üzerinde çalışmış ve anlamsız heceleri öğrenmek için gerekli tekrar 

sayısını araştırmıştır. Araştırma sonucunda hece listesine her yeni hece eklendiğinde 

öğrenme süresi ile tekrar sayısının arttığını görmüştür. Ayrıca anlamsız hece öğrenmenin 

hem çok zaman aldığını hem de unutulmasının çok kolay olduğunu bulmuştur 

(Gauquelin, 1993). 

Benzer bir araştırma Duric (1991) tarafından yapılmıştır. Duric hece, kelime ve 

cümle öğrenmek için ne kadar tekrar gerektiği belirlemeye çalışmıştır. Bu amaçla 15 

hece,15 kelime ve 15 kelimeden oluşan cümlelerin öğrenilmesi için kaç kez tekrar 

edilmesi gerektiğini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre anlamsız 15 hecenin 

öğrenilmesi için 20.4 kez tekrar gerekmektedir. Anlamlı, ancak aralarında mantık bağı 

bulunmayan 15 kelimenin öğrenilmesi için 8.1 kez tekrar gerekmektedir. Oysa 15 

kelimeden oluşan cümlelerin öğrenilmesi için 3.5 kez tekrar yeterli olmaktadır (Duric, 

1991).  

Bir başka araştırmada ise belleğin çizgi, harf, hece, kelime, cümlecik ve cümle gibi 

birimleri kayıt süresi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonunda belleğin en 

kolay ve en kısa sürede cümleyi kaydettiği bulunmuştur. Cümleyi sırasıyla cümlecik, 

kelime, hece, harf ve çizgi izlemektedir. Yani bellek çizgiyi kaydetmek için daha fazla süre 

harcamaktadır. Bu sonuçlarilkokuma yazma ve Türkçe öğretiminde anlamlı birimlerin 

yani cümle öğretiminin ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Bilginin bellekte depolanması ve saklanmasına yönelik araştırmalar da yapılmıştır. 

Pierre Dela Ramee, yaptığı araştırmalarda, bilginin kelimeler halinde bile alınsa, 

kelimelerin bellekte birleştirildiğini, cümle biçimine getirildiğini ve bu şekilde 

depolandığını bulmuştur. Yani bellek saklama işleminde ağırlıklı olarak cümleleri 

kullanmaktadır. Ramee’ye göre cümleler gelişigüzel değil, işlevlerine, tekrar edilme 

sayılarına, ilgi düzeylerine ve anlamlarına göre sınıflanarak depolanmaktadır (Gauquelin, 

1993).  

Diğer taraftan öğrenilenlerin ne kadar süre içinde unutulduğu da araştırılmıştır. 

Bunlardan Ebbinghaus’un bulguları oldukça ilginçtir. Ebbinghaus harf, hece, kelime ve 

cümlelerin öğrenildikten sonra ne kadar süre içinde unutulduğunu karşılaştırmalı olarak 

araştırmıştır. Elde ettiği bulgulara göre harfler bir saat sonra, heceler bir gün sonra, 

kelimeler ise bir hafta sonra unutulmaktadır. Buna karşın cümleler daha kalıcı olmakta, 

aylar ve yıllar boyu saklanabilmektedir (Gauquelin, 1993).  

Benzer bir araştırma Richaudeau (1979) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Richaudeau, aralarında anlam bağı olmaksızın liste halinde verilen kelimelerin kaç 

tanesinin hatırlandığını araştırmıştır. Araştırma sonunda ortalama 5 kelimenin 

hatırlandığını ancakcümle halinde verilen kelimelerden ortalama 15’inin hatırlandığını 
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saptamıştır. Bu sayının öğrencilerin eğitim düzeyi yükseldikçe arttığını ve ortalama 22 

kelimeye çıktığını bulmuştur. 

2.4. Öğretim Teknikleri 

Cümle öğretiminde kullanılacak teknikler konusunda da önemli araştırmalar 

yapılmıştır. Alain Lieury’e göre okuma yazma çalışmalarında ağırlıklı olarak ikitür bellek 

kullanılmaktadır. Birincisi sözel, diğeri ise anlamsal bellektir. Sözel bellek, kelimeleri 

sıralayarak cümle haline getirmekte ve cümleler olarak depolamaktadır. Bu işlem 

sırasında sayısız tekrar yapmaktadır. Yani sözel belleğin gelişmesi tekrarlarla 

gerçekleşmektedir. Anlamsal bellek de bilgileri cümleler yoluyla saklamaktadır. Ancak 

anlamsal bellek, aldığı bilgileri, sıralama, sınıflama ve bağlantı kurmayoluyla 

yerleştirmektedir. Sıralama, sınıflama, bağlantı kurma ve tekrarlama gibi işlemler 

anlamsal belleği geliştirmekte ve anımsamayı kolaylaştırmaktadır (Harrois ve Leotard, 

1996). Belleklerin bu işlevlerinden hareketle cümle öğretiminde tekrarlama, sıralama, 

tamamlama, sınıflama, kelime bulma, boşluk doldurma gibiteknikler kullanılmalıdır.  

2.5. İlk Cümleler 

Çeşitli araştırmalar sonunda ilkokumayazma öğretiminde verilecek cümlelerin 

özellikleri de belirlenmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır. 

1. İlkokuma yazma öğretiminde verilecek cümleler kısa,net ve basit olmalı,tam ve 

tek anlam ifade etmelidir. 

2. Cümlelerde “ve” ,”ile”,”ki” gibi bağlaçların sınırlı sayıda kullanılmış olmasına 

dikkat edilmelidir. 

3. Kullanılan cümlelerin aktif olmasına özen gösterilmeli pasif cümlelere yer 

verilmemelidir. 

4. Cümleler kurallı cümle olmalı, cümlelerde (özne+tümleç+yüklem) sırası 

izlenmiş olmalıdır. Devrik ve soru cümlelerine çok az yer verilmelidir. 

5. İlkokuma yazma kitabının başında kullanılan cümleler kısa olması nedeniyle  

“emir” bildiren cümlelerden seçilebilir. Daha sonraki derslerde  “-di’li geçmiş”, 

“şimdiki” ve “gelecek zaman” sırası izlenmelidir. 

6. İlk derslerde az cümleye yer verilmeli, giderek cümle sayısı artırılarak ilerleme 

sağlanmalıdır. 

7. Başlangıçta öğrencilerin dikkatini ilk okuma yazmaya çekmek için noktalama 

işareti olarak sadece nokta (.) ve virgül (,) kullanılmalıdır. Diğer noktalama 

işaretleri ise belirli bir sıra içinde kullanılmalıdır (Güneş, 2019). 
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B. TÜRKÇE CÜMLELERİN ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK 

Türkçe sistemli, düzenli ve kurallı bir dildir. Türkçede harf, hece ve kelimelerin 

düzenli ve kurallı olması cümleleri de etkilemektedir. Türkçe sözlü ve yazılı cümleleri 

tanıma, anlama, düşünce zincirini izleme ve öğrenme kolay olmaktadır. Bu özellik okuma 

ve tahmin etme çalışmalarında açıkça görülmektedir. Türkçe metinlerde gelecek 

kelimeyi, cümleyi, düşünceyi, olayı vb. tahmin etmek çok kolaydır. Bu yapı Türkçeyi 

ezberlenen bir dil olmaktan çıkarmakta, kolay öğrenilen bir dil haline getirmektedir. 

Kısaca Türkçe sadece harf, hece ve kelime değil, cümle yapısı yönüyle de çeşitli öğretim 

üstünlüklerine sahiptir. Türkçenin bu özellikleri ders kitaplarına yansımakta mıdır? 

Türkçe ders kitaplarında verilen cümlelerin özellikleri nedir? 

Bilindiği gibi Türkçe öğretim programlarında öğrencilere verilecek cümle ve 

metinlerle ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin 2005 Türkçe (1-5.sınıflar) öğretim 

programında metinlerin özellikleri verilmiş, ”Okuma Dosyası” bölümü “Dil Yönünden 

Özellikler” başlığı altında çocuk kitaplarının seçimine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu 

açıklamalarda; 

“Çocuk kitaplarında kullanılacak kelimelerin basit, anlamlı, canlı, sonuç bildiren, iyi 

fark edilen, akılda kolay kalan ve kolay okunan kelimeler olmasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Kelimelerde olduğu gibi çocuk kitaplarında kullanılan cümlelerin de kısa 

ve basit olması okunabilirliği artırmaktadır. Cümlelerin kısa, net ve basit olması, tam ve 

tek anlam ifade etmesi, zihinde yapılandırmayı kolaylaştırmaktadır. Bu ve buna benzer 

özelliklere dikkat edilmelidir.”denilmiştir.  

Bu açıklamaların 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarında verilmediği, sadece 

“Metinler, öğrencilerin sınıf düzeylerine ve yaş seviyelerine uygun olmalıdır.” 

açıklamasının yapıldığı görülmektedir. Bu durum 1-8. sınıf ders kitaplarındaki metinlerin 

hece, kelime ve cümle özellikleri yönünden incelenerek seçilmediği, metinlerin düzey 

sıralamasının bilimsel çalışmalara dayalı yapılmadığını ortaya koymaktadır. Oysa çoğu 

ülkede ders kitabı metinlerinde kullanılacak hece, kelime ve cümleler kapsamlı 

araştırmalarla belirlenmekte, düzeye göre kolaydan zora doğru sıralanmaktadır. 

Bu anlayıştan hareketle Türkçede ders kitaplarında kullanılan cümlelerin özellikleri 

ile kullanım durumunu saptamak, ilkokuma yazma öğretiminde verilecek cümlelere 

dikkat çekmek amacıyla Güneş ve Işık (2018)  tarafından bir araştırma yapılmıştır. Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından desteklenmiş olan bu çalışmada Milli Eğitim 

Bakanlığı ilk ve ortaokul Türkçe ders kitaplarından seçilen 16 metindeki cümleler ve bu 

cümlelerdeki 8491kelime incelenmiştir (Güneş ve Işık, 2018).  
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1. Amaç 

Bu araştırmada Türkçe ders kitaplarında kullanılan cümlelerin özellikleri, uzunluğu, 

kelime sayısı, kelimelerdeki hece sayısı, bunların sınıf düzeylerine göre farklılaşma 

durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. İlk ve orta okul Türkçe ders kitaplarında kullanılan metinlerin; 

   a. Metin uzunlukları (kelime sayısı) nedir? 

   b. Cümle uzunlukları (kelime sayısı) nedir? 

   c. Kelime uzunlukları (hece sayısı) nedir? 

2. Cümle ve metin uzunlukları sınıf düzeylerine göre farklı mıdır? 

2. Yöntem ve Materyal 

Türkçe ders kitaplarında kullanılan cümlelerin metin içindeki durumu, uzunluk ve 

özelliklerini belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı ilk ve 

ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinler sayı, tür ve uzunluk yönüyle incelenmiştir. 

Önce uzunluğu birbirine yakın olan bilgilendirici ve öyküleyici metinler belirlenmiştir. 

Ardından 2, 4, 6. ve 8. sınıf ders kitaplarından kelime sayısı yönüyle birbirine yakın olan 

8’i bilgilendirici, 8’i öyküleyici olmak üzere 16 metin kura yöntemiyle seçilmiştir. Türkçe 

ders kitaplarından seçilen 16 metindeki cümleler ve bu cümlelerdeki 8491 kelime 

incelenmiştir 

Örnekleme alınan metinlerdeki cümleler, kelimeler ve heceler Ms. Word, Ms. 

Excel, Simple Concordance Program ve SPSS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Verilerin analize hazırlaması aşmasında MS Word, birleştirme, ayırma aşamasında Ms 

Excel, frekans ve yüzdelerin hesaplanmasında ise Simple Concordance Program ve SPSS 

programları kullanılmıştır. Analiz sonuçları betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve 

yüzde kullanılarak yorumlanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorumlar  

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı 2, 4, 6. ve 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarından seçilen 16 bilgilendirici ve öyküleyici metin uzunluk, cümle uzunluğu, 

kelime sayısı, kelimelerdeki hece sayısı gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular birleştirilerek aşağıdaki iki tabloda verilmiştir. Önce Tablo 44’te metin uzunluğu, 

cümle uzunluğu ve kelime uzunluğu sınıf düzeylerine göre verilmiştir. Ardından Tablo 

45’de kelime uzunlukları sırlanmıştır.  
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Tablo 44. Kelime, cümle ve metin uzunluğu  

Sınıf Düzeyi Metin sayısı Kelime uzunluğu 
Cümle 

uzunluğu 
Metin 

uzunluğu 

2.sınıf 4 2,69 11,49 914 
4.sınıf 4 2,65 8,90 2.079 
6.sınıf 4 2,53 10,01 2.598 
8.sınıf 4 2,70 10,73 2.900 

Toplam 16 2,64 10,28 8.491 

Tablo 44’te görüldüğü gibi Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin cümle uzunluğu 

sınıf düzeyine göre farklıdır. En kısa cümleler 4. sınıf metinlerde, en uzun cümleler 2. sınıf 

metinlerde bulunmaktadır. Yani 2. sınıf metinlerinde cümle uzunluğu 11,49 iken 8. 

sınıflarda 10,73’tür. Bazı 2. sınıf metinlerinde 22 kelimelik cümleler bulunmaktadır.  Bu 

durum 2. sınıf metinlerinin 8. sınıf metinlerinden daha zor olduğunu göstermektedir. 

Okumayı henüz yeni öğrenen 2. sınıf öğrencilerine uzun cümleli metinlerin verilmesi 

okuma ve anlama becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemektedir. François Richaudeau 

ve Georges Henry'nin araştırmalarına göre ilkokul kitaplarında cümle uzunluğu 8 

kelimeyi geçmemelidir. Öğrenciler 8 kelimeyi geçen cümleleri okuma, anlama ve zihne 

yerleştirme açısından zorluk yaşamaktadır. Okuma becerileri orta düzeyde gelişmiş 

yetişkinlere 13, eğitim düzeyi yüksek yetişkinlere 16 kelimeli cümleler uygundur (Henry, 

1975; Richaudeau, 1969, 1979).  

Araştırmalara göre ilkokul ders kitaplarındaki cümlelerin ortalama uzunluğu 8 

kelime olması gerekirken Türkçe 2. sınıf ders kitaplarında verilen metinlerin 8. sınıf 

metinlerinden daha zor ve yetişkin düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin kelime uzunluğu yani kelimedeki hece 

sayısına ilişkin bulgular aşağıda verilmektedir. 

Tablo 45. Kelimelerdeki hece sayısı 

 2. sınıf 4. sınıf 6. sınıf 8.sınıf 

 Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

1 heceli kelime 149 16,30 382 18,37 468 18,01 468 16,13 
2 heceli kelime 293 32,05 655 31,50 937 36,06 963 33,20 
3 heceli kelime 255 27,89 576 27,70 681 26,21 729 25,13 
4 heceli kelime 146 15,97 299 14,38 377 14,51 496 17,10 
5 heceli kelime 57 6,23 116 5,57 112 4,31 193 6,65 
6 heceli kelime 13 1,42 35 1,68 18 0,69 39 1,34 
7 heceli kelime 2 0,21 16 0,76 5 0,19 10 0,34 

Toplam 914 100,00 2.079 100,00 2.598 100,00 2.900 100,00 

Tablo 45’te görüldüğü gibi her sınıf düzeyindeki metinlerde 1-7 arasında hece 

sayısı olan kelimeler kullanılmaktadır. Oysa okuma becerilerini geliştirme açısından 

ilkokul düzeyinde ortalama üç heceli kelimeler kullanılmalıdır. Tablo ayrıntılı olarak 
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incelendiğinde 1 ve 2 heceli kelime kullanım oranları 2. sınıf ve 8. sınıf metinlerde çok 

yakındır. Ancak 3 heceli kelime kullanım oranı 2 sınıf metinlerde 8 sınıf metinlerden 3 

puan yüksektir. Yani 3 heceli kelimeler 2 sınıf metinlerde daha fazla kullanılmakta, bu 

oran 8 sınıflara doğru giderek düşmektedir. Oysa tam tersi olmalıdır. Diğer taraftan 2 

sınıf metinlerde 4 heceli,5 heceli,6 heceli ve 7 heceli kelimelerin kullanım oranı 8 sınıf 

metinlerle aynıdır. Okunabilirlik açısından genel olarak değerlendirildiğinde 2 sınıf 

metinleri 8 sınıf metinlerinden daha güçtür.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak Türkçe ders kitaplarındakullanılancümleler incelendiğinde en kısa 

cümlelerin 4. sınıf metinlerinde, en uzun cümlelerin 2. sınıf metinlerinde kullanıldığı 

görülmektedir. Yani 2. sınıf metinlerinde cümle uzunluğu 11,49 iken 8. sınıflarda 

10,73’tür. Bazı 2. sınıf metinlerinde 22 kelimelik cümleler bulunmaktadır. Oysa 

araştırmalara göre ilkokul kitaplarında cümle uzunluğu sekiz kelimeyi geçmemelidir. 

Öğrencilerin sekiz kelimeyi geçen cümleleri okuma, anlama ve zihne yerleştirme 

açısından zorluk yaşadığı bilinmektedir. Okumayı henüz öğrenmiş ancak okuma 

becerilerini yeterince geliştirememiş 2. sınıf öğrencilerine 8. sınıf düzeyinden daha zor 

metinlerin verilmesi eğitim açısından uygun değildir. Bu metinlerin öğrencilerin okuma 

ve anlama becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyeceği kaçınılmazdır. Araştırma 

sonuçlara göreülkemizde etkili bir dil öğretimi açısından; 

1. Türkçe ders kitapları Türkçenin dil yapısına uygun hazırlanması, 

2. Türkçe ders kitaplarında hece, kelime ve cümle uzunluklarına dikkat edilmesi, 

3. Öğretilecek metinlerin sınıf düzeylerine göre kolaydan zora doğru sıralanması, 

4. Türkçemizin öğretim üstünlükleri konusunda yeni araştırmalar yapılması, 

önerilmektedir.  
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Dünyamızda büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş vardır. Bu 

savaşta bazı dillerin daha üstün olduğu, kolay öğrenildiği, düşünme, anlama, sorgulama, 

yaratıcılık gibi becerileri geliştirdiği ve giderek yayılacağı iddia edilmiştir. Bu iddiaları 

ispatlamak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda dillerin açık ve net olması, 

güzellik ve saflık,  ses, hece ve kelime yönünden fakir veya zengin olması, melodik yapısı, 

öğrenme kolaylığı gibi yönler incelenmiştir. Çalışmalar sonunda dünyadaki dillerin 

çoğunun yetersiz olduğu açıklanmıştır. Uzun yıllar Türkçemizin de yetersiz olduğu, zor ve 

güç öğrenildiği öne sürülmüştür. Oysa dil alanındaki yeni araştırmalar bu iddiaların doğru 

olmadığını göstermektedir. Türkçenin ses zenginliği, ses-harf ilişkisi, hece ve kelime 

türetme, kelime tanıma ve zihinsel sözlük geliştirme gibi özellikleri hem okuma yazma 

öğretimini kolaylaştırmakta hem de zihinsel becerileri geliştirmektedir. Bu durum Türkçe 

öğretiminde çeşitli üstünlükler sağlamakta ve diğer dillere göre daha erken 

öğrenilmesini sağlamaktadır. 

Türkçenin öğretim üstünlüklerini sıralamak ve okuyucuya bütün bir kaynak 

sunmak amacıyla hazırlanan bu kitabın okuyuculara ve Türkçenin geleceğine katkı 

getirmesini dileriz. 
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