MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER
Disiplinler arası

Sınıf İçi Uygulama

Kavram

Sınıf Dışı Uygulama

Medya okur yazarlığı

Etkinlik (Bireysel)

Derin Düşünme

Etkinlik (Grup)

Yaratıcı Düşünme

Konu Anlatımı

Eleştirel Düşünme

Sınıf İçi Web Bağlantısı

21. Yüzyıl Becerileri

İleri Okuma (Kitaba alınan)

Değerler Eğitimi

Okuma

İpucu

Görsel Okuma

İkaz / Uyarı / Vurgu / Odak

Dinleme

Öneri

Yazma

(Öneri gezi gözlem)

Sözlü İletişim

Öneri Seyirlik

Modül Sorusu

Öneri Müzik

Deney

Öneri Okuma

Araştırma

Öneri Bağlantı

Lügatçe

Genel Kültür / Meraklısına

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, 9. Sınıf, Konu Anlatım ve Uygulama Materyali, 1. Modül
Bu ders materyali, Yenidoğu Eğitim Kurumları Program ve Yayın Geliştirme Birimi’nde görev yapan eğitim koordinatörleri tarafından hazırlanmıştır.
Her hakkı saklıdır.
İç tasarım, kapak tasarım, orijinal çizimler Yenidoğu Eğitim Kurumları Grafik Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Baskı ve Cilt:
Bion Matbaa

2

Okuma ................................................................................................................................................... 5
1. Okumaya Başlamak ........................................................................................................................................................... 5
2. Okumanın Dönüştürücü Gücü ....................................................................................................................................... 7
3. Yaşayarak Okuma ............................................................................................................................................................... 8
4. Okumaya Farklı Bakışlar ................................................................................................................................................... 9
5. Okurun Kimliği .................................................................................................................................................................. 12
6. Okuma Türleri .................................................................................................................................................................... 14
>> Beş Okuma Etkinliği ..................................................................................................................................................... 27
Yazma .................................................................................................................................................. 31
1. Yazmak ve Konuşmak ..................................................................................................................................................... 31
2. Yazma ve Konuşmanın Öncesinde ............................................................................................................................. 33
3. Kendini İfade Etme İhtiyacı ........................................................................................................................................... 34
4. Yazmanın ve Konuşmanın Yordamı ........................................................................................................................... 40
5. Söze ve Yazıya Aykırı Bakışlar ....................................................................................................................................... 46
>> Üç Yazma Etkinliği ......................................................................................................................................................... 47
Eser ...................................................................................................................................................... 48
1. Ruhun Sanata Duyduğu İhtiyaç ................................................................................................................................. 49
2. Sanat ve Zanaat ................................................................................................................................................................ 50
3. Edebiyat ve Güzel Sanatlar ........................................................................................................................................... 52
4. Edebî Dil ve Bilim Dili ...................................................................................................................................................... 55
Dil ve İletişim ....................................................................................................................................... 58
1. Dil Denen Mucize ............................................................................................................................................................. 58
2. Göstergeler ve Kültür ....................................................................................................................................................... 60
3. Dil Aileleri ve Türkçe ......................................................................................................................................................... 63
4. Türkçenin Genel Özellikleri ............................................................................................................................................ 65
5. Türkçenin Sözlü ve Yazılı Görünümleri ...................................................................................................................... 66
Türk Edebiyatı .................................................................................................................................... 67
1. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması .................................................................................................................. 67
Fasikül Özeti ve Kavram(a) Haritası ................................................................................................. 71
Kaynakça ............................................................................................................................................. 72

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ
Merhaba
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş yapmak üzere buradayız.
Bu girişin yeni bir ülkenin sınırlarına girmekten pek farkı yok. Resimlerini her yerde gördüğünüz, adını sık sık duyduğunuz bu ülke aslında her an elinizin altındaydı. Evin kütüphanesinde, en sevdiğiniz şarkılarda ve çocuk oyunlarının
arasında. Gizlenmiş değildi; ama bir kılavuz olmadan görülmesi zor bir noktada keşfedilmeyi bekliyordu.
Türk Dili ve Edebiyatı kıtalara yayılmış imparatorluklardan daha fazlası. O muhteşem devletler tarihe karıştı ama Türk
Edebiyatı denen bu derin ülke hâlâ yaşıyor. Böyle bir ülke giriş için bazı şartlar arıyor elbette; birkaç gümrük ve pasaport noktasına uğramamız gerekiyor. Önce o ülkenin diline aşinalık kazanmamız ve o dille değer üretme becerimizi
göstermemiz gerekiyor. Bu uğraklara okumak, yazmak, eser ve iletişim diyelim.
Öz vatanımıza girmek için izin istemek, bunun için bazı şartları yerine getirmek kulağa tuhaf gelebilir. Fakat bilin
ki hayatın bundan sonraki safhalarında, sevdiğiniz mesleği yapabilmeniz, arzuladığınız başarıları yakalayabilmeniz,
kendinizi ispat edebilmeniz için birçok macera yaşamak gerekecek. İşte bu ders de onlardan biri. Belki en birincisi.
‘Doğuştan bildiğiniz’ bir dili yeniden bilmek ilginç olacak.
Zamanı gelince dilden bütün cevaplar alınır, bu konuda aceleci değiliz. Önemli olan erken yaşlarda doğru soruları
sorabilmek. O nedenle bu sayfalarda aşağıdaki birkaç soruyu akılda tutarak ilerleyeceğiz:
• Dünyaya, özellikle de Türkçeye doğmamızın anlamı nedir?
• Biz Türkçe konuşuyoruz; peki dil bizimle hangi dilde konuşuyor? Dil konuşur mu?
• Her varlığın kendince bir dili varsa okuma ve yazmanın da sayısız türü vardır diyebilir miyiz?
• Doğuştan getirdiklerimizle (beden, ruh, ihtiyaç) dünyada bulduklarımız (doğa, sanat, güzellik) arasında nasıl bağ
kurabiliriz?

KONULAR
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KAVRAMLAR

1. Okuma-Dinleme

1. Okuma

2. Yazma-Konuşma

2. Estetik

3. Eser-Yorum

3. Değer

4. Dil ve İletişim

4. Doğa

5. Türk Edebiyatı

5. İhtiyaç
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I. OKUMA

KAVRAM İKİZİ

DİNLEME

Dünyaya gözümüzü ve kulağımızı açtığımız an
			okuma

ve dinleme başlar.

1. Okumaya Başlamak

Eğitim hayatıyla tanışmadan çok önceki yıllarla, görme ve
işitme becerimizin gelişim yıllarıyla yakından ilgilidir okuma
ve dinleme eylemleri. Bilim insanlarının tanımlarına bakılırsa perspektifi, hareketleri, şekilleri, renkleri ve sesleri algılama, süzme, organize etme ve anlamlandırma faaliyetidir.
Tek bir iş değil, bir işlemler serisidir. Başımızı kaldırıp etrafa
birkaç saniye bakınca algıladıklarımız, şu anda tam olarak
hangi mekânda bulunduğumuzu kavramamız, yakındaki
nesnelerin büyük uzaktakilerin küçük göründüğünü fark etmemiz, dışarıdan gelen rüzgâr ve kuş seslerini memnuniyet
hissederek işitmemiz… insanın sürekli bir okuma/dinleme
ve anlamlandırma faaliyeti içinde olduğunu gösterir. Özetle
okuma ve dinleme okul sıralarından önce gündelik hayata
ait temel bir özelliktir. Bu süreç biz doğar doğmaz o kadar
mucizevi ve hızlı biçimde işler ki kalbin ve aklın durup dinlenmeden nasıl mesai yaptıklarını sık sık gözden kaçırırız.
Okulsuz çocuk henüz algılar ve duygular dünyasının okurudur. Onun kitapları başta anne ve baba olmak üzere evin
halleri, oyunun büyüsü, arkadaşlığın sıcaklığı ve sokağın
canlılığıdır. İnsan yavrularının okula başlayana kadar okuyup tattıkları hayat, okul boyunca okuyup tanıdıkları
kitaplar kadar zengin bir kaynak kabul edilebilir.

Bu zenginliğin temelinde çokluk (çok okumak, gezmek,
görmek…) değil birlik vardır; çevresindeki her şeyi ve herkesi kendi gibi (kendiyle bir) bilmenin saflığı vardır. Okul
öncesi çağındaki bir çocuk lise çağındaki bir genç kadar kelimeye, bilgiye ve tecrübeye sahip değildir. Fakat kelimeleri,
bilgileri ve tecrübeleri henüz bir bütündür ve son derece
organik bir uyum içindedir. “Çiçek” denince onu bir kelime
olarak tanır, onun bir bitki olduğu bilgisini bilir ve onları bir
demet yapıp annesine vererek bir tecrübe haline dönüştürür. Bu üçgen onun yaşam alanıdır. Herkesin bu şekilde yaşadığını düşünür. Uzun süreli belleğin sırrı belki de bu saflık
ve tekliktir. Çocuğun okuması ve dinlemesi, kırıksız büyük
ve temiz bir aynanın bize sunduğu yekpâre görüntüye benzetilebilir. Akıl ve kalp birbirinden ayrı düşmemiştir henüz.
Bütün nehirler aynı denize akmaktadır.
Sözleri ve sesleri kolay kolay unutmayan süper hafızalı insanlar şüphesiz ki hayranlık uyandıracak kadar becerikliler;
fakat bu, gayret edilerek ulaşılabilen, gayret bittiği an zayıflamaya başlayan bir beceri. Çocukluğun hafızası ve hatırası
bundan çok farklıdır. O, dünyayı neredeyse aracısız olarak
okumuş ve iyisiyle kötüsüyle benliğine sindirmiştir. Kolay
kolay unutamaz.
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