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ÖZET

İLKOKUL 1. 2. 3. 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖYKÜLEYİCİ METİNLERİN 
DEĞER ANALİZİ YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİBu çalışmada, ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımına göre inceleyip, metinlerin bu yaklaşıma uygunluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden belge (doküman) analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'deki devlet okullarında 2017- 2018 yılında okutulan ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan 73 öyküleyici metin oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki tüm öyküleyici metinler uzmanlar tarafından geliştirilen, Ersoy ve Şahin (2012) tarafından kullanılan Etkinlik Kriterleri Çizelgesi (EKÇ) adı verilen ölçeğin, Değer Analizi Yaklaşımı bölümü kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öyküleyici metinler araştırmacı tarafından okunmuş ve öyküleyici metinlerdeki kazandırılmak istenen değerler belirlenmiştir. Öyküleyici metinlerin, değerlerin kazandırılmasında değer analizi yaklaşımına uygunluğunu tespit ederken, metin değerlendirme formundaki “Var” veya “Yok” seçeneği, maddede yer alan özelliğin öyküleyici metinde bulunma durumuna göre işaretlenmiştir. “Var” olarak işaretlenen maddeler, toplam madde sayısının %30'undan az ise değer analizi yaklaşımına “Uygun Değil”; %30-70 aralığında ise değer analizi yaklaşımına “Kısmen Uygun”; %70-100 aralığında ise değer analizi yaklaşımına göre “Uygun” olarak değerlendirilmiştir. Araştırmacı ile 1. uzman arasındaki değerlendirme sonucu arasında bir madde bile farklı olsa öyküleyici metin 2. uzmana okutulmuş ve 2. uzmanın değerlendirmesi geçerli sayılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: İlkokul 1. 2. 3. 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan öyküleyici metinlerde toplam 66 değer yer almaktadır. Öyküleyici metinlerin hiçbiri değer analizi yaklaşımına tamamen uygun değildir. 1. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 10 öyküleyici metinden 5'i değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun, 5'i de değer analizi yaklaşımına uygun değildir. 2. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 22 öyküleyici metinden 13'ü değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun, 9'u de değer analizi yaklaşımına uygun değildir. 3. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 23 öyküleyici metinden 12'si değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun, 11'i de değer analizi yaklaşımına uygun değildir. 4. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 18 öyküleyici metinden 8'inin değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun, 10'unun ise değer analizi yaklaşımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Değer, Öyküleyici metin, Değerler eğitimi, Değer analizi yaklaşımı.
Danışman: Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin.
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ABSTRACT

EVALUATION OF NARRATIVE TEXTS IN PRIMARY 1. 2. 3. 4. CLASS TURKISH COURSE 
BOOKS ACCORDING TO VALUE ANALYSIS APPROACHIn this study, it is aimed to examine the narrative texts in primary school 1st, 2nd, 3rd and 4th class Turkish textbooks according to the value analysis approach and to determine the suitability of these texts.In the study, based on a qualitative research design, document (text) analysis was put into practice. The data of the study was gathered from the 73 narrative texts in the Turkish course books used at the 1st, 2nd, 3rd, 4th classes of state primary schools in 2017-2018 education year. All the narrative texts in the sample group were evaluated using the Value Analysis Approach, which was developed by experts and called the Event Criteria Schedule (EKÇ), used by Ersoy and Şahin (2012). The results obtained from the evaluation were subjected to content analysis. The narrative texts were read by the researcher and the values to be taught in the narrative texts were determined. When determining the appropriateness of narrative texts for value analysis approach in the acquisition of values, the "Yes” or “No" option in the text evaluation form is marked according to the presence of narrative text in the field. If the items marked "Yes" are less than 30% of the total number of items, "Not Appropriate" to the value analysis approach; if it is between 30- 70%, "Partly Appropriate" to the value analysis approach; in the range of 70-100%, it is evaluated as "Appropriate" according to the value analysis approach. If even one item is different between the investigator and the first expert, then the narrative text is given to the second expert and the evaluation of the second expert is considered valid.Based on findings from the study, the following results were obtained: There are a total of 66 values in the narrative texts found in primary school 1st, 2nd, 3rd, 4th grade Turkish reference books. None of the narrative texts are fully relevant to the value analysis approach. 5 of the 10 narrative texts in the first grade Turkish textbook are partially suitable for the value analysis approach and 5 are not suitable for the value analysis approach. Of the 22 narrative texts found in the second grade Turkish textbook, 13 are partially appropriate for the value analysis approach and 9 for the value analysis approach. Of the 23 narrative texts found in the 3 rd grade Turkish textbook, 12 are partially appropriate for the value analysis approach and 11 are not suitable for the value analysis approach. 8 of the 18 narrative texts in the first grade Turkish textbook are partially suitable for the value analysis approach and 10 are not suitable for the value analysis approach.

Key words: Value, Narrative text, Values education, Value analysis approach.
Supervisor: Assoc. Dr. Lütfi ÜREDİ, Mersin University, Department of Primary School Education, Mersin.
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TEŞEKKÜRHızla gelişen dünyada hiçbir şey bir önceki gün ile aynı kalmamaktadır. İnsanlık ve ülkemiz için, birey olarak bizlere düşen görev de çağın gerisinde kalmamak adına yenilikleri takip edip kavramak ve öğrendiklerimizi hayatımızda tatbik etmektir. Öğrenmenin ömür boyu devam etmesi gerektiği bilinciyle büyük bir heves ve istekle başladığım yüksek lisans eğitiminde, benden gerek ders içi, gerekse ders dışı ortamlarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, öğrenci hoca ilişkisinin yanında sosyal hayatımda rehber olarak yol gösteren, ülkemizin gelişimi için gece gündüz demeden çalışan değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr. Lutfi ÜREDİ'ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Ayrıca yüksek lisans eğitimimde, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin her daim güncel olması gerekliliğini meslek hayatında düstur edinmiş ve bu azimle bana çok büyük katkılar sağlayan hocalarım Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA'ya ve Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR'e teşekkürlerimi sunarım. Bunun yanında, gerek tez yazımımda gerekse makale çalışmalarımda, kendi yoğunluğunu bir kenara bırakıp, bana karşı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli meslektaşım Hakan ULUM'a teşekkür ederim.Yoğun iş temposunun, öğrenme azminin önüne geçemeyeceğini kanıtlamamamı sağlayan, yüksek lisans eğitimim boyunca bana her daim destek olan değerli müdürüm Rıza Nur FENK'e bana duyduğu güven ve sağladığı desteklerden ötürü çok teşekkür ederim.Son olarak, hayatımın her anında olduğu gibi yüksek lisans eğitimimde de bana çok büyük destekleri olan eşim Duygu ÇOPUR'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ersin ÇOPUR
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1. g i r i ş
Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler, çoğu zaman geçmiş dönemlerin, insanlar için daha yaşanılabilir olduğu düşüncesini akıllara getirmektedir. İş yükünün insanların omuzlarından alınması, insanların çevresindekilerle olan ilişkilerine ve insani değerlere daha fazla önem vermesi sonucunu ortaya çıkarması beklenirken, durum tahmin edilenin aksine bir hal almıştır. Bizler her geçen gün sahip olmamız gereken değerlerden uzaklaşmakta, uzaklaşmakla kalmayıp bu değerleri yok olmaya mahkûm hale getirmekteyiz. Sosyal yaşam kurallarından ve sahip olmamız gereken değerlerden bihaber yaşayan nesiller yetişmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak kalabalıklar içinde ruh canlılığını kaybetmiş bireylerin çoğalması kaçınılmaz olmuştur. Bu durumun önüne geçilmesi belirli bir program dâhilinde uygulanacak olan eğitimle sağlanabilir.Bireylerin akademik açıdan başarılı olması eğitim ve öğretim hedefleri arasında olmakla birlikte, her iki kavramın kapsamı sadece akademik başarıyla odaklanacak kadar dar bir çerçeveye sahip değildir. Bireyler bilimde ve sanatta hedeflenen başarıya ulaşmalı, bununla birlikte, toplumsal ve evrensel değerleri de tam anlamıyla yaşamalı ve yaşatmalıdır. Bu hedefe de değerler eğitimi ile ulaşılabilir.Değerler eğitimi özelde birey hayatına yön veren, genelde ise toplumsal hayatın istenilen yönde şekillenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Bir insanın iyi ve yapıcı değerleri benimseyip yaşamına bu değerleri rehber edinmesi, yalnızca kendisine değil, içinde yaşadığı topluma da katma değer sağlar. Bu durum bireysel mutluluğun yanında toplumsal huzuru da arttırır.Değerler eğitiminde okulların önemi çok büyüktür. Çünkü yeni nesle ulaşmanın en kolay yolu okullardan geçmektedir. Okullar sayesinde bireylerin alışkanlıklarına ve davranışlarına istenen şekil verilebilir. Küçükahmet'e (2004: 1) göre sosyal çevre değerlerin aktarımında etkilidir fakat değerler eğitiminin başarıya ulaşması, belli bir program dâhilinde hareket edilmesine bağlıdır. Herhangi bir plan ya da programa göre yapılmayan değerler eğitimi yanlış öğrenmelere sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için değerler eğitiminin profesyonel olarak okullarda gerçekleşmesi gerekmektedir.Değerler eğitiminin önemli aktörlerinden birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenler, öğrencilere rol model olmakta, öğrencileri öğretmenlerinden gördükleri hemen her şeyi değerli görmektedirler. Öğretmenler gerek ders içi gerekse ders dışı etkinliklerinde öğrencilerinin lehine olacak şekilde düzenlemeli ve uygulamalıdır.Ders içi etkinliklerde ders kitapları yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Ders kitaplarının her yönüyle en ince ayrıntısına kadar düşünülüp hazırlanması gerekmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2018: 4) “Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerler olarak belirtilmiştir. Ders kitaplarında verilen
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metinler, programda verilen kök değerleri ve alt değerleri kapsayacak ve değerler eğitimi açısından belirli niteliklere sahip olacak şekilde hazırlanmalıdır.Değerler eğitiminde başarılı sonuçlar elde etmek için, değerler eğitimine etki eden faktörlerin iyi bilinmesi ve bu faktörlerin aktif bir şekilde çalışması gerekmektedir. Değerler eğitimini etkileyen faktörler bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Bireyin, toplumun, okulun, öğretmenlerin ve ders kitaplarının ortak amacı değerlerin benimsenmesi olmalıdır. Bu faktörler arasında birliktelik sağlandığında başarı elde edilebilir ve daha yaşanılır bir hayat ortamı oluşturulabilir.
1.1. ProblemAraştırmanın problem cümlesi “İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımına uygunluğu nedir?” şeklinde belirlenmiştir.
1.2. Alt Problemler1. İlkokul 1. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde hangi değerler yer almaktadır ve bu değerlerin değer kategorilerine göre dağılımı nasıldır?2. İlkokul 2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde hangi değerler yer almaktadır ve bu değerlerin değer kategorilerine göre dağılımı nasıldır?3. İlkokul 3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde hangi değerler yer almaktadır ve bu değerlerin değer kategorilerine göre dağılımı nasıldır?4. İlkokul 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde hangi değerler yer almaktadır ve bu değerlerin değer kategorilerine göre dağılımı nasıldır?5. İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde, değerlerin görülme sıklığı, oranları ve değer kategorilerine göre dağılım durumu nasıldır?6. İlkokul 1. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?7. İlkokul 2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?8. İlkokul 3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?9. İlkokul 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?10. İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde DAY basamaklarının genel olarak bulunma durumu nedir?11. İlkokul 1. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun değil) durumu nedir?
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12. İlkokul 2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun değil) durumu nedir?13. İlkokul 3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun değil) durumu nedir?14. İlkokul 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun değil) durumu nedir?15. İlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre genel olarak uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun değil) durumu nedir?
1.3. Araştırmanın AmacıBu çalışmada İlkokul 1. 2. 3. 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımına uygunluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
1.4. Araştırmanın ÖnemiYapılan ilgili alan taramasında Türkiye'de ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımına göre değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan yapılan araştırmanın bu husustaki eksikliği gidereceği düşünülmektedir.Türk millî eğitim sisteminin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2017: 7). Bu açıdan bakıldığında ders kitaplarındaki metinlerin öğrenciye değer kazandırmada üst düzey başarı seviyesinde olması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda ders kitaplarında kullanılacak öyküleyici metinlerin, çocuğun değer kazanımında daha başarılı sonuçlar sağlayacak metinlere dönüştürülmesi açısından önemlidir.
1.5. Araştırmanın SayıltılarıTürkçe dersi öğretmen kılavuz kitabında öyküleyici metin olarak belirtilen tüm metinlerin, bu metin türünün özelliklerini taşıdığı varsayılmıştır.
1.6. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları- Araştırma 1. 2. 3. 4. sınıf Türkçe kitaplarındaki öyküleyici metinleri kapsamaktadır.- Çalışma 2017/2018 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.
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1.7. Tanımlar

Ders Kitabı: Bir dersin öğretimiyle ilişkili olarak hazırlanan ya da seçilen, belirli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve ders için öğretmen ve öğrencilere temel kaynak olarak önerilen kitaplardır (Atalay, 2013: 13).
Öyküleyici Metin: Öyküleyici metinler, işin içine düş gücünün, duyguların girdiği, nesnelliğin yerini öznelliğin aldığı, gerçek anlamın yerini örtük anlama bıraktığı, okurun ileti ya da iletileri bulmak için daha çok zaman harcadığı metin türüdür (Kolaç, 2009: 603).
Değer: Değer, bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve yararını yansıtan genelleştirilmiş temel ahlâkî ilke ya da inançlara denir (Kızılçelik ve Erjem, 1994: 99).
Değerler Eğitimi: Bireyin, bireysel ve toplumsal öğrenmeleri vasıtasıyla elde ettiği kazanımları davranış haline getirmesi, bireyin iç dünyasında yer alan iyi olma becerisini hayata geçirme ve yaşamı boyunca sürdürmedir (Karagöz, 2009: 45).
İlkokul: Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okullara verilen isimdir (TDK).
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2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Konu ile İlgili Yapılan AraştırmalarAtalay (2013) “2012-2013 Öğretim Yılı İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan 'Sevgi Ve Duygular' Temalarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında iki farklı yayınevine ait, öğrenci ders ve öğrenci çalışma kitabını içeren, 6. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarında yer alan sevgi ve duygular temalarının hedefler, kazanımlar ve etkinlikler bakımından değerler eğitimine uygunluğu incelemiştir. İncelenen her iki kitabın, sevgi ve duygular temalarındaki hedef ve kazanımlarının, dil ve zihin becerilerini karşıladığı fakat sevgi ve duygu değerini karşılamadığı tespit etmiştir. Her iki Türkçe ders kitabında da öğrenciyi duyuşsal yönden geliştirecek drama, rol yapma, empati etkinlikleri, tartışma, işbirlikçi öğrenme, örnek olay, eğitsel oyun, gezi-gözlem türünden yöntem ve tekniklere daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirlemiştir.Külünkoğlu (2010) “İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerleri tespit etmeyi amaçlamıştır. 1,2,3,4 ve 5. sınıflar için 5 farklı yayınevinin yazmış olduğu öğrenci ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarından oluşan toplam 15 kitabı inceleyerek karşılaştırmıştır. Araştırma, tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini T ürkiye'de ilköğretimde okutulan T ürkçe ders kitapları, örneklem grubunu da ilköğretim birinci kademede (1,2,3,4 ve5. sınıflar) okutulan Türkçe ders kitapları oluşturmuştur. Araştırmacı, incelemenin sonucu olarak, değerler eğitimine ders kitaplarını hazırlayanlar tarafından gereken önemin ve duyarlılığın gösterilmediğini tespit etmiştir.Yaman, Taflan ve Çolak (2009), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler” başlıklı çalışmalarında, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde geçen değerleri incelemişlerdir. Araştırmada tarama modelini kullanmışlardır. MEB ve özel (Koza, Pasifik ve Batu) yayınevleri tarafından basılmış ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tümünü değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde en çok sosyal değerlere en az dinî ve iktisadi değerlere yer verildiği, nazım türündeki metinlerde estetik değerlerin daha yoğun olduğu ve altıncı sınıf ders kitaplarında teorik değerlerin daha fazla yer aldığını belirlemişlerdir. Araştırma sonucunda çocukların değerleri kazanmasında edebî eserlerin rolüne değinmişler ve bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında metin seçimine gösterilmesi gereken özenin önemi vurgulamışlardır.Şen (2007) “Millî Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Öğretimi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tez çalışmasında, Millî Eğitim
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Bakanlığının ilköğretim okulları için hazırladığı 100 Temel Eser serisinde yer alan kitaplarda millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri tespit etmiş; Türkçe eğitiminde değer aktarımının nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırmada, betimsel alan araştırması yöntemini kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda, İlköğretim 100 Temel Eser serisindeki kitaplarda sevgi değerinin ilk sırada yer aldığını tespit etmiştir. Sevgi değerini sırayla, duyarlılık, yardımseverlik, saygı, sorumluluk değerlerinin takip ettiği belirlenmiştir. Bağımsızlık değerinin, 100 Temel Eserdeki kitaplarda olmadığını tespit etmiştir. Sağlıklı olmaya önem vermek, barış, özgürlük, bilimsellik değerleri ise eserlerde en az yer verilen değerlerdir sonucuna ulaşmıştır.Aral (2008) "Millî Eğitim Bakanlığının Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe ders kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma" adlı yüksek lisans tezinde Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde milli, ahlaki, insani ve kültürel değerler tespit etmiştir. Araştırmada araştırmacı, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki on dokuz metni incelemiş, bu inceleme neticesinde metinlerde yer alan değerler ve yer almayan değerler belirlemiştir. Sonuçta ilköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitabında sarasıyla en çok bağımsızlık, dini değerler, saygı, sevgi ve vatanseverlik değerlerinin işlendiğini tespit etmiştir. Bunun yanında sağlıklı olmaya önem verme ve hoşgörü değerleri metinlerde yer almadığı sonucuna ulaşmıştır.
2.2. Araştırmanın Kuramsal TemelleriBu bölümde araştırma kapsamında yer alan değer, değerler eğitimi, değer kazandırma yaklaşımları, okul, öğretmen ve değerler arasındaki ilişki, değerler eğitiminin gerekliliği, Türkçe dersi ve değerler eğitimi arasındaki ilişki ile ilgili kuramsal açıklamalara yer verilmiştir.
2.3. DeğerSon birkaç yüzyıla baktığımızda değerler sosyal bilimlerin temel sorunlarından biri olmuştur. Son yüz yıllarda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çeşitli bilim dallarının bu konuyu bir araştırma konusu olarak ele aldıklarını görmekteyiz. Sosyologları, sosyal psikologları, antropologları ve psikologları bu alanda araştırma yapan bilim adamları arasında gösterebiliriz. Son yıllarda kültürler arası psikologlar da değer kavramını ele alan bilim adamları arasında yer almışlardır (Ulusoy ve Dilmaç, 2012: 13-14).Değer soyut bir kavramdır. Bu durumdan ötürü değerin kesin bir tanımını yapmak oldukça zordur. Değer üzerine çalışma yapan araştırmacılar, değer tanımını da farklı şekilde yapmışlardır.Değer kavramı ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında bu kavram hakkında felsefi, psikolojik, sosyolojik ve eğitim bilimsel bakış açılarıyla ele alınan farklı yaklaşım ve görüşler olduğu görülmektedir. Değerle ilgili tartışmalar çok eski tarihlere dayanmaktadır. İyi-kötü, güzel-
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çirkin ve doğru-yanlış değerleri üzerinde yoğunlaşan tartışmaların felsefede genel olarak “değerler felsefesi” veya “axiology” olarak adlandırıldığı söylenebilir. Değerler felsefesi ahlak felsefesinin (etik), diğeri ise sanat felsefesinin (estetik) özel ilgi alanıdır (Çınar, 2006: 55).Sosyal bilimciler ve felsefecilerden sonra son yıllarda değerler, eğitim bilimcilerin de araştırma alanına girmiştir. Sürekli olarak değişim içinde olan dünyamızda değerlerin eğitimi önemli hale gelmektedir (Şen, 2007: 4).Değer kelimesi Hint-Avrupa dillerinde “güç” anlamına gelen “wal” kökünden türemiştir. “Güçlü” anlamında olan “la valere” sözcüğü zamanla “la valor” kelimesine dönüşmüştür ve İngilizce de “value” kelimesi ile ifade edilmektedir (Hançerlioğlu, 1976: 275).Değer bir kavram ya da inançtır. İstenen son durumları veya davranışları ele alır, belirli durumları aşar, davranış ve olayların seçimini veya değerlendirmesini yönlendirir ve göreceli bir öneme göre sıralanır (Schwartz, 1992: 4).Güngör (1998) değeri, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inanç olarak tanımlamaktadır. Aralarında bazı farklılıklar olduğunu belirtse de değer ve inancı eş tutmaktadır (Kaymakcan ve Meydan, 2014: 24).Değer, bir bireyin ya da grubun karakterini belirlemede ayırt edici özelliği olan, mevcut durumların ya da eylemlerin seçimini etkileyen açık ya da örtük farklı bir kavramdır (Smith, 1978: 183). İnsanlar, çevresindeki varlıkları tanımlarken duyuları vasıtasıyla sahip olduğu özellikleri kullanmakta, bunun sonucunda sahip olduğu izlenimlerle o varlığa önem verip kıymet biçmektedir. Kişinin duygusal olarak elde ettiği bu izlenimlere değer denir (Yeşil ve Aydın, 2007: 66). Rokeach'e (1973) göre değer, tutum ve özgül inançlardan daha soyut olan, nesnelerin ve durumların aşıldığı inançlardır. Değer, insanların arzu edilen ve istenmeyen davranış biçimleri ve varoluş hallerinin sona erdiği genel inançlardır. Dolayısıyla dürüstlük bir davranış biçimi olarak sahtekârlığa tercih edilebilir ve genel bir amaç olarak eşitlik eşitsizliğe tercih edilebilir (Feather, 1994, 130).Değer terimi, davranışlar için genel rehberler olarak hareket eden prensipleri ve temel inançları, belirli eylemlerin iyi veya arzu edilir olduğuna karar verilen standartları ifade eder (Halstead ve Taylor, 2000: 169).Değerler, tutumlardan farklıdır. Bir tutum belirli bir nesneye ya da duruma odaklanan çeşitli inançları temsil ederken, değer, belirli nesnelere ve durumlara ve hedeflerin ötesinde varoluşun nihai hallerine kadar eylemleri ve yargıları yönlendiren tek bir inançtır. Üstelik bir tutumun aksine, bir değer, sadece tercih edilme hakkına değil, aynı zamanda tercih edilme tercihine de inanan bir eylemdir (Rokeach, 1968: 16).
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Değer kelimesi en geniş anlamıyla, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin sahip olduğu kıymet; yüksek ve yararlı nitelik olarak tanımlanabilir. Değer sözcüğü Türkçede “değmek” kökünden türemiştir. Değer kelimesi sıfat olarak kullanıldığında, bir şeyin değerli veya değersiz oluğundan bahsedilebilir, isim olarak kullanıldığında doğrudan o şeyin yüklendiği kıymet kastedebilir: “Değerini bilmek”, “değer biçmek”, “değer vermek” ifadelerinde olduğu gibi (Arslan ve Yaşar, 2005: 8).Türk Dil Kurumu'na (04.01.2018) göre değer kelimesinin açıklaması, “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak yapılmıştır. Ballı' ya (2007: 18) göre ise değer, nesilden nesle aktarılan ortak akıl ve vicdan süzgecinden geçen, insanlığın fıtri olarak kabulleri ve insanlığın ortak sonuçlarıdır. Buradan hareketle bir değerin tek bir şahsa ait olması beklenemez. Değerler milletlerin geçmiş birikimlerinden oluşmuş, nesiller boyunca sahiplenilmiş ve korunmuş, sonraki nesillere ise miras olarak bırakılan, bireylerin ve toplumların yaşamına yön veren öğelerdir.Değerler, insanların yaşamlarının tamamlayıcı parçasıdır. Kişinin hayat felsefesi onun hayatında uyguladığı bir değer sistemidir. Bu sistem bireylerin gayelerine, ülkülerine, düşünce tarzına ve davranışlarına rehberlik eder. (Ünal, 1980; Akt.: Arslanoğlu, 2005, 68) Değerler bireylerin yaşamını şekillendiren olgulardır. Öyle ki eş seçiminde, meslek seçiminde ve hatta giyim tarzının belirlenmesinde dahi değerlerin etkisi çok büyüktür.Değer ve kültür kavramı arasında çok kuvvetli bir bağ vardır. Kültür denilen kavram değer kavramının yanında birçok öğeyi de içinde barındırmaktadır. Değerler kültürün merkezinde bulunur fakat kültür denilen kavram sadece değerlerden ibaret değildir (Egan, 2011: 90). Türk Dil Kurumu kültürü “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlamaktadır. Yani kültür değerleri de kapsayan geniş bir yelpazedir.Toplumsal değerlerin ortaya çıkmasında ve yaşatılmasında ailelere büyük işler düşmektedir. Bireyler, aile içinde değer yargılarına öğrenmeye ve içselleştirmeye başlar. Örneğin, Türk çocukları, Türk toplumunun değerlerini annesinin söylediği ninnilerle, mânilerle; babasının aktardığı destanlarla; dedesinin ve ninesinin anlattığı öykülerle öğrenmeye başlar (Şen, 2007: 7). Toplumsal açıdan değerler önemlidir; değerleri benimseyen kişiler de toplum nezdinde değerlidir (Dökmen, 2004: 60).Değerlerin hiçbir zaman değişmeyeceğini söylemek doğru değildir. Herhangi bir değer yok olmasa da zamanla önem sırasında değişiklik yaşayabilir. Çünkü toplumu oluşturan bireyler çevresindeki ve dünyadaki değişimlere ve gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Günümüzden yüz yıl önce yaşamış insanların ön planda tuttukları değerler ile bugün ön planda tutulan değerler aynı değildir. Öztürk (2005: 44) 13. yy. ile 15. yy. arasında yazılan eserlerde genel olarak dinî ve
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ahlaki değerler işlendiğini söylemektedir. Günümüzde yazılan eserlerde ise edebi eserler daha fazla olduğu görülmektedir.Geçmiş dönemlere baktığımızda Türklerin bir kısmı göçebe olarak, bir kısmı da yerleşik hayat düzenine göre yaşamaktaydı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan göçebelerin ve tarımsal ve ticari faaliyetlerle geçimini sağlayan yerleşiklerin yaşam şekillerinde büyük farklılıklar vardı. Göçebe olarak yaşayan kesim için örfi hukuk, yerleşik yaşam tarzını benimseyenler için ise dini hukuk daha ön plandaydı (Somuncuoğlu, 2014: 228).
2.4. Değerlerin ÖzellikleriDeğerler her ne kadar birbirinden bağımsız gibi görünse de, aynı zamanda birbirleriyle ayrılamaz bir bağ ile bağlıdır. Sosyal yaşam alanlarından birinde meydana gelen değişiklik, domino taşı etkisi yaparak diğer yaşam alanlarını da etkilemekte, dolayısıyla değişken olma özelliği olan değerleri de zamanla değiştirebilmektedir. Örnek verecek olursak son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi benimsediğimiz değerlerin de değişmesine ya da değerlerin yapısal olarak şekil değiştirmesine neden olmuştur. İnsanlar eş, dost, akrabalarıyla telefonlar aracılığıyla daha fazla görüşme imkânına sahip olmakla birlikte, ziyaret etme değerinden hızla uzaklaşmaktadır.Schwartz (2006: 261) temel değerler kavramının temel özelliklerini şöyle sıralamaktadır.- Değerler inançlardır. Fakat onlar nesnel, soğuk fikirler değil, duygusal olarak bağlanılmış inançlardır.- Değerler motivasyonel bir yapıdır. İnsanların ulaşmak için çabaladığı arzu edilen hedeflere atıfta bulunurlar.- Değerler belirli eylemlerin ve durumların daha üstte olan olgulardır. Değerler soyut hedeflerdir. Değerlerin soyut doğası, değerleri, genellikle belirli eylemleri, nesneleri veya durumları ifade eden normlar ve tutumlar gibi kavramlardan ayırır.- Değerler, eylemlerin, ilkelerin, kişilerin ve etkinliklerin seçimini veya değerlendirmesini yönlendirir. Yani, değerler standartlar veya kriterler olarak hizmet eder.- Değerler kendi aralarında önem derecesine göre sıralanır.Değerler yol göstericidirler. Neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan ölçütler sunar. Bireyler içselleştirdikleri değerin gerekli olduğuna inanırlar ki bu değerler için ölümü bile görmezden gelebilirler. Değerler kendi içerisinde belirli bir yapıları vardır. Değerlerin bir kısmı insanlar için daha kıymetli olabilir. Değerler sadece bir kişinin değil, toplumsal görüşün aynasıdır (Kumbasar, 2011: 27). Değerler herkes için geçerli olmayabilir. Bir toplum tarafından kabul görülen bir değer, başka bir toplum tarafından benimsenmeyebilir. Fichter (2006: 167) değerlerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır:- Değerler paylaşılırlar.
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- Değerler ciddiye alınırlar.- Değerler coşkularla birlikte bulunur.- Değerler soyutlanırlar.- Değerler toplumsaldır.- Sosyal değerler süreklidir.- Değerler dil ve sembollerle aktarılır.- Değerler değişime açıktır.- Değerler anlam veren standartlar, inançlar ya da ahlaki ilkelerdir.- Değerler; davranışların, insanların ve olayların seçilmesini veya değişimini yönlendiren standartlardır.Fichter'in (2006) belirttiği özelliklere göre değerlerin yaşayan olgular olduğu söylenebilir. Değerler bizzat yaşamın içinde, duygu ve inanışlardan beslenen, insan hayatının her noktasında yer alan bir kavramdır.Değerler çoğu zaman rol model anlayışıyla aktarılır yani değerler genetik olarak aktarılan inançlar değillerdir. Yani bizler değerleri çevremizdekileri gözlemleyerek ve ardından içselleştirerek kazanırız. Değerlerin sabit bir sıralaması yoktur ve kişiden kişiye bile değişebilir. Birtakım değerler insanların yaşadıkları bölge, şehir, kasaba ve hatta mahalleye göre bile değişiklik gösterebilir.Değerler birden oluşmaz. Değerlerin oluşması için toplumsal kabul en önemli şarttır. Zamanla toplum tarafından hoş karşılanan davranışlar, nesilden nesile aktarılacak olan bir değere dönüşür (Sarı, 2005: 75). Değerler yaşayan olgulardır. Toplum tarafından benimsendikçe yaşarlar. Önem sırasını kaybeden değerler zamanla yok olurlar.
2.5. Değerlerin İşleviDeğerler toplumsal hayatın şekillenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. İnsanların bir olay ya da durum hakkında iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış gibi sonuçlara ulaşmasında değerler en önemli aktörlerdendir. Özensel'in (2003: 230-231) aktardığına göre Gökçe (1994) değerlerin işlevini şu şekilde sıralamıştır:

-Sosyal değer, temel seçici oryantasyonun standardıdır. Yani bu bağlamda değer(ler) bilinçli ve 
amaçlı davranışın genel ölçütüdür. Bu bakımdan değer, sosyal eylemde bulunan bir kişinin sosyal 
olarak kabullenebilen olgu ve istekleri için temel atıf noktası görevini görmektedir.

- Değer(ler), kültürel olarak şekillendirilmiştir ve aynı zamanda kültür üzerinde de yönlendirici 
olarak etki etmektedir. Bu bakımdan değerler, belli bir kültürün gelişme süreci içinde şekil 
almaktadır. Bu da genel olarak sembol, moral ve estetik normlar, davranış şekilleri olarak 
belirginleşir. Bu açıdan değerler kültürün esasını oluşturmaktadır.
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- Değerler, insanlarla özdeşleşmiştir. Yani sosyalleşme sürecinde değerler kişiler tarafından 
öğrenilmekte ve üstlenilmektedir. Kısaca, kişinin şahsiyet yapısına entegre olmaktadır. Bunun 
doğal bir sonucu olarak değerler kişinin şahsiyetinin bir parçası olarak görülmektedir.

- Değerler, sosyal bir boyuta sahiptirler. Yani değerler hem zihinsel (arzu ve eylem boyutunu 
belirten) hem de hissî-duygusal yönü belirten ifadelerdir.Değer, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenlerin yanı sıra güçlü bir motive edici bileşene sahip olan dinamik bir kavramdır. Tutum ve değer sosyal davranışın belirleyicileri olarak kabul edilirken, değer davranışların yanı sıra tutumun da belirleyicisidir. Eğer bir insanın daha az değer taşıdığını varsayarsak, o zaman değer kavramı bize, insanlar, gruplar, milletler ve kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlamak ve açıklamak için daha ekonomik bir fırsat sağlar (Rokeach, 1968: 13).Her bireyin toplumsal bir rolü vardır. Bu rolü icra ederken, bireyin davranışlarına çoğunlukla yaşadığı topluma ait değerler yön verir. Bu noktada sosyal değerlerin işlevi devreye girer. Özensel'in (2003: 231-232) aktardığına göre Fitcher (1990) değerlerin işlevlerini şu şekilde sıralamıştır.
- Değerler, kişilerin ve birlikteliklerin sosyal değerinin yargılanmasında hazır birer araç olarak 
kullanılır. Tabakalaşma sistemini mümkün kılar. Bireyin çevresindekilerin gözünde nerede 
durduğunu bilmesine yardım eder.

- Değerler, kişilerin dikkatini istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddî kültür nesneleri 
üzerinde odaklar. Bu değerli nesne, her zaman birey veya grup içinde en iyi olmayabilir. Fakat o 
nesne için çaba gösterilmesine yol açtığı da bir gerçektir.

- Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yollarına, değerler tarafından işaret edilir. Sosyal 
olarak kabul edilebilir davranışın adeta şemasını çizerler. Böylece kişiler de hareket ve 
düşüncelerini en iyi hangi yolda gösterebileceklerini kavrayabilirler.

- Değerler, kişilerin sosyal rollerini seçmesinde ve gerçekleştirmesinde rehberlik ederler. İlgi 
yaratırlar, cesaret verirler. Böylelikle de kişilerde çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin 
bir takım değerli hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramış olurlar.

-Değerler, sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir, doğru şeyleri 
yapmaya yüreklendirir. Değerler ayrıca onaylanmayan davranışları engeller, yasaklanmış 
örüntülerin neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlâllerden kaynaklanan utanma ve suçluluk 
duygularının kolayca anlaşılabilmesini sağlar.

- Değerler, dayanışma araçları olarak da işlevde bulunurlar. Sosyal bilimlerin aksiyomlarından biri 
de, grupların yüksek düzeyde bazı değerlerin paylaşılması amacıyla buluştuğudur. Kişiler aynı 
değeri güden kişilere doğru çekimlenirler. Ortak değerler sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli 
kılan en önemli faktörlerden biridir.
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Değerler üzerine çalışma yapan araştırmacılar, değerleri farklı şekilde sınıflandırmışlardır. Spranger (1928), Allport, Vernon ve Lindzey (1951), Rokeach (1973), Schwartz (1992), Özlem (2002), tarafından sunulan değer sınıflandırmaları aşağıda açıklanmıştır.Spranger (1928) değerin sınıflandırılmasında altı grup oluşturmuştur. Bunlar, Estetik, Teorik (Bilimsel), Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Dini değer gruplarıdır (Akbaş, 2004: 55).Allport, Vernon ve Lindzey (1951), Spanger'ın sınıflandırmasını ölçeğe dönüştürmüştür (Güngör, 1993:90; Akt.: Akbaş, 2004: 56). Ölçek aşağıda sunulmuştur:1. Bilimsel Değer: Gerçeğe, bilgiye, muhakemeye ve eleştirel düşünceye önem verir. Bilimsel değerleri olan insan deneysel, eleştirici, akılcı ve entelektüeldir.2. Ekonomik Değer: Yararlı ve pratik olana önem verir. Ekonomik değerlerin hayatta önemsenmesi gerektiğini belirtir.3. Estetik Değer: Simetri, uyum ve forma önem verir. Birey hayatı olayların bir çeşitliliği olarak görür. Sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünür.4.Sosyal Değer: Başkalarını sevme, yardım ve bencil olmama esastır. En yüksek değer insan sevgisidir. Bu insan sevgisini insanlara sunar. Nazik ve sempatiktir, bencil değildir.5. Politik Değer: Her şeyin üstünde kişisel güç, etki ve şöhret vardır. Esas olarak kuvvetleilgilidir.6. Dini Değer: Evreni bir bütün olarak kavrar ve kendisini onun bütünlüğüne bağlar. Dini uğrunda dünyevi hazları feda eder.Rokeach (1973: 28) değerleri ikiye ayırır. Bunlar amaç değerler ve araç değerlerdir.Amaç değerler ve araç değerler sınıfına giren değerler aşağıdaki gibidir (Akbaş, 2004: 57):

2.6. Değerlerin Sınıflandırılması

Tablo 2.1. Rokeach (1973) Değer Sınıflandırması
Amaç Değerler Araç Değerler

Bağımsız olma Bağışlayıcı Cesaretli Dürüst
Özgürlük Mutluluk Aile güvenliği Barış içinde bir dünya Başarılı olma Bilgelik Dinî olgunluk EşitlikGerçek dostluk Güzellikler dünyası Heyecan verici bir yaşam İç huzur Kendine saygı Rahat bir yaşam Sosyal kabul________________

Entelektüel Geniş görüşlü Hırslı İtaatkârKendini kontrol eden KibarKendine hâkim Mantıklı Neşeli SevecenSorumluluk sahibi
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Tablo 2.1. Rokeach (1973) Değer Sınıflandırması (devamı)
Amaç Değerler Araç DeğerlerGerçek dostluk Ulusal güvenlik Zevk TemizYardımsever Yaratıcı olma

Özlem (2002: 284), felsefedeki öznelci ve nesnelci bakış açılarına göre yapılmış olan değer sınıflandırmalarını birleştirmiş ve aşağıdaki gibi sunmuştur (Şen, 2007:10):
Tablo 2.2. Özlem (2002) Değer Sınıflandırması

Değer Sınıfı Olumlu Olumsuz

1. Hazcı (Hedonist) Değerler Haz Acı
2. Bilgisel Değerler veya Bilgi Değerler Doğru Yanlış
3. Ahlaksal Değerler İyi Kötü
4. Estetik Değerler Güzel Çirkin
5. Dinsel Değerler Sevap Günah

Schwartz (1992: 6-11) ise değerleri 11 gruba ayırmıştır. Bunlar aşağıda verilmiştir:1. Özyönelim: Bu değer tipinin tanımlayıcı amacı bağımsız düşünce ve eylem seçme, yaratma, keşfetmedir. (Yaratıcılık, özgürlük, kendi hedeflerini seçme, meraklı, bağımsız olma)2. Uyarılım: Uyarılım değerlerinin motivasyonel amacı, hayattaki heyecan, yenilik ve meydan okumadır. (Farklı bir hayat, heyecan verici bir hayat, serüvenci olma).3. Hazcılık: Bu tipin tanımlayıcı amacı, kendileri için zevk veya duyumsal tatmin olarak daha keskin bir şekilde tanımlanabilir. (Zevk, hayattan zevk alma).4. Başarı: Bu değer tipinin tanımlayıcı amacı, sosyal standartlara göre yetkinliği göstererek kişisel başarıdır. (İddialı, başarılı, yetenekli, etkili).5. Güç: Güç değerlerinin amacı, sosyal statü ve saygınlık kazanımı, insanlar ve kaynaklar üzerinde hâkimiyet olarak görülür. (Otorite, zenginlik).6. Güvenlik: Bu değer tipinin motivasyonel amacı toplumun, ilişkilerin ve benliğin güvenliği, uyumu ve istikrarıdır. (Sosyal düzen, aile güvenliği, ulusal güvenlik, iyiliklerin karşılığı, temizlik, aidiyet duygusu, sağlıklı olma).7. Uygunluk: Bu değer tipinin tanımlayıcı amacı, başkalarını üzecek veya bunlara zarar verecek ve sosyal beklentileri veya normları ihlal edebilecek eylemlerin, eğilimlerin ve dürtülerin kısıtlanmasıdır. (İtaatkâr olma, öz disiplin, nezaket, ebeveynleri ve yaşlıları onurlandırma).8. Geleneksellik: Geleneksel değerlerin amacı, kültür veya dinin kişiye empoze ettiği gelenek ve fikirlerin kabul edilmesidir. (Geleneklere saygı, alçakgönüllü olma, dindarlık). 13



9. Dinsellik: Değerler, manevi bir yaşamı, yaşamsal anlamı, içsel harmanı, doğayla bütünleşmeyi ve dindarlığı içerir. Bu değerlerin motivasyonel amacı, gündelik gerçeklik yoluyla hayatı anlamlandırma ve iç uyumdur.10. Yardımseverlik: Yardımseverlik değerlerinin motivasyonel amacı, kişisel iletişim halinde olan kişilerin refahının korunması ve geliştirilmesidir. (Yararlı, sadık, bağışlayıcı, dürüst, sorumluluk sahibi, gerçek dost olma).11. Evrenselcilik: Evrenselciliğin motivasyonel amacı; tüm insanların ve doğanın refahı için anlayış, takdir, hoşgörü ve korumadır.
2.7. Değerler EğitimiSon yıllarda dünyadaki hızlı değişime paralel olarak insanların yapısı da değişmektedir. Bu değişiklik çoğu zaman olumsuz yönde olmaktadır. Medyada yer alan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşanan olaylar, insanları korku ve endişeye sevk etmektedir. Küreselleşme her geçen gün insanların dolayısıyla toplumların genlerini bozmakta, bencilliğin artmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da biz merkezli bir yaşam tarzından ben merkezli bir yaşam tarzına doğru hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar davranış ve düşüncelerden kurtulmanın tek yolu eğitimdir. Alman sosyal bilimci Freyer (1954), “toplumların, modern dönemleri yaratan kömür, petrol, uranyum gibi enerji birikimlerine ihtiyaçları olduğu kadar, ruhsal, manevi ve ahlaki enerji birikimlerine de ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir” (Özen, 2011: 64). Bu açıklamaya paralel olarak değerler eğitiminin toplumsal yaşamdaki önemi ortaya çıkmaktadır.Değerler eğitimi uzun yıllardır tartışılmakta olan bir konudur. Son yıllarda ülkemizde de değerler eğitimi üzerine birçok araştırma yapılmış, değerler eğitimi hakkında makaleler ve kitaplar yazılmıştır.Avusturalya Devleti'nin müfredat komisyonunun hazırladığı raporda (2003: 8-9) değer eğitimi ile ilgili araştırma literatüründeki tartışmaların, genellikle karakter eğitimi ve bilişsel gelişim olarak stilize edilen iki karşıt perspektife odaklandığı belirtilmekte ve bu görüşler aşağıdaki gibi sunulmaktadır:-Karakter eğitiminin savunucuları ya da daha fazla kuralcı yaklaşım, öncelikle okulların toplumsal değerlerin öğretilmesinde daha kapsamlı bir rol oynaması gerektiğini ve genellikle özel olarak tasarlanmış programlar kullanarak doğrudan öğretim yoluyla değerleri aşılamayı tercih etmeleri gerektiğini savunur.-Bilişsel-gelişimsel kuramcılar, akıl yürütmenin geliştirilmesi yoluyla değerlerin ya da ahlaki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir ve bu nedenle, öğrencilerin ahlaki yargılar ve değerlerin açıklığa kavuşturulması için ahlaki ikilemleri kullanarak ahlaki akıl yürütme gibi öğretim yöntemlerini savunmaktadırlar.
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Karagöz'e (2009: 45) göre değer öğretimi bireyin, bireysel ve toplumsal öğrenmeleri vasıtasıyla elde ettiği kazanımları davranış haline getirmesi, bireyin iç dünyasında yer alan iyi olma becerisini hayata geçirme ve yaşamı boyunca sürdürmedir.Shor (1990) değerler eğitimini öğrencileri adil ve eşit bir toplum kurmaya teşvik eden özgürleştirici bir süreç olarak tanımlamaktadır ve ırklar, cinsiyetler ve kültürler arasındaki eşitlik duygusunun gelişmesinin temel anahtarı olarak görmektedir (Slater, 2013: 128). Değerler eğitimi oldukça geniş bir yelpazedir. Özünde bireyin yaşantısına şekil veriyor gibi görünse de genel anlamda toplumsal yaşamın düzenlenmesinde aktif ve küçümsenmeyecek bir güce sahiptir.Gömleksiz'e (2007) göre günümüzde değerlerin öğretimi geçmiş dönemlere nazaran daha zordur. Geçmişte insanların kabul ettiği ve desteklediği değerler, yaşantı yoluyla aktarılabilmekteyken su an durum daha farklı hale gelmiştir. Çünkü sosyal hayatta bireyin değerlerin değişime uğramasına neden olan faktörler artmıştır. Değerlerin çocuklar tarafından içselleştirilmesi bir program çerçevesinde sağlanmalı, değerlerin eğitimi ile ilgili yenilikler ve eğilimler takip edilmelidir (Yelken ve Yalar, 2011: 81).Değer kazanımı rol öğrenmesi şeklinde gerçekleşen sosyal öğrenmedir. Tüm bireylerin yaşadığı toplumda belirli bir mevkii (genç, yaşlı, esnaf, memur vb.) vardır bu mevkilerin toplum tarafından belirlenmiş rolleri bulunur. Bizler bulunduğumuz mevkiinin gereklilikleri hakkında birtakım bilgilere sahip oluruz. Sahip olduğumuz bu bilgilerle bulunduğumuz mevkiinin ödevlerini yerine getiririz. Sahip olduğumuz değerlerin toplum tarafından desteklenir. Eğer toplumun bu değerlere desteği azalırsa değerler değişime müsait hale gelir (Güngör, 1993; Akt.: Dilmaç, 2012: 2).Ülkemizde de değerler eğitimi öğretim programlarında uzun yıllardır yer almaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun (1973) ikinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibidir:
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın 
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar 
olarak yetiştirmek.Bu maddenin amacı bütünüyle vatanına ve milletine bağlı, ülkesi ve milleti için çalışan ve ülkesini kalkındırabilmek için çaba gösteren bireyler yetiştirmektir. Burada nihai hedef Atatürk milliyetçiliğine bağlı, çağdaş ve mutlu bireyler yetiştirerek, toplum huzur ve refahını en üst seviyeye çıkarmaktır.Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde okulların değerler eğitimindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Okullardaki etkili değerler eğitimine yardımcı olacak değerler eğitimi ilkeleri Avusturalya Devleti'nin müfredat komisyonunun hazırladığı raporda (2003: 12-13) şu şekilde sunulmuştur: 15



1. Bakım, saygı ve işbirliğini teşvik eden ve okullarının çeşitliliğine değer veren açık bir okul hedefidir;2. Okulun ve içinde bulunduğu toplumun değerlerini açıklar ve bunları sürekli olarak okulun pratiğinde uygular.3. Öğrencileri eğitmek ve dirençlerini güçlendirmek için bütün-okul yaklaşımının bir parçası olarak öğrenciler, personel, aileler ve okul topluluğu ile ortaklaşa gerçekleşir;4. Öğrencilerin kendilerinin, okullarının ve topluluklarının değerlerini keşfetmeye teşvik edildiği güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamında sunulur;5. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan gelişimsel olarak uygun bir müfredatta sunulmaktadır;6. Açıkça tanımlanmış ve ulaşılabilir sonuçlara hitap eder, kanıta dayalıdır, değerlendirme yapar ve karar verir ve7. Çeşitli model, mod ve stratejileri kullanabilen eğitimli öğretmenler tarafından verilmektedir.Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanan iyi uygulamaların ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar Avusturalya Devleti'nin müfredat komisyonunun hazırladığı raporda (2003: 13-15) aşağıdaki gibi sunulmuştur:
Tablo 2.3. Değerler Eğitiminde İyi Uygulamalar İçin Temel Unsurlar ve Yaklaşımlar

Rehber

ilkeler

Anahtar

Unsurlar

Önerilen yaklaşımlar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. Okul planlaması Değerler eğitimi, okul planlamanın açık bir amacıdır.Okul değerleri okul topluluğunun yardımıyla açıkça yapılır.Stratejilerin planlanmasında hedefler netleştirilir ve belirlenen tanımlanmış sonuçlarla uygun bir öğrenme aşamasında öğrencilere tanıtılır.2, 3 B. Yerel Gelişim Değerler eğitimi, değerlerin geliştirilmesi ve öğretilmesinde yerel okul topluluğunu içerir.Okullar yerel toplulukla birlikte geliştirilecek değerleri tartışır.
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Tablo 2.3. Değerler Eğitiminde İyi Uygulamalar İçin Temel Unsurlar ve Yaklaşımlar (devamı) 
Rehber Anahtar Önerilen yaklaşımlar
ilkeler Unsurlar2, 3 C. Bütün okul Okullar, okul değerlerini ve ebeveynlerin ve öğretmenlerinyaklaşımı rollerinin açıklığa kavuşturulması sürecini müzakere etmek ve yönetmek için yapılandırılmış bir tartışma içinde öğrenciler, personel, okul yönetimi, ebeveynler ve sektör danışmanlarını içerir.Okullar, kendi değer müfredatlarını, yapılarını ve politikalarını, prosedürlerini ve kurallarını, fon önceliklerini, karar verme düzenlemelerini, disiplin prosedürlerini, toplum ilişkilerini ve refah /pastoral bakım yaklaşımlarını kendi değerlerine uygularlar.Okullar, değerler eğitimine olan yaklaşımlarını sürekli olarak izler, politikalarını ve stratejilerini denetler ve gelecekteki planlama ihtiyaçlarını ve uygulamalarını bilgilendirmek için değerlendirme verilerini kullanır.4, 5, 6, 7 D. Güvenli ve destekleyici öğrenme ortamı

Okullar, öğrencilerin sosyal ve yurttaşlık becerilerini geliştirmeye ve öğrenci dayanıklılığını geliştirmeye ve değerler eğitimi için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamaya yardımcı olmak için sınıf içinde ve ötesinde pozitif bir ortam sağlar.Öğrenciler, çalışanlar ve ebeveynler kendi değerlerini keşfetmeye teşvik edilir. Değerler eğitimi en iyi uygulama pedagojisini yansıtır ve müfredatta öğrencilere uygun zamanlarda sunulur.2, 3 E. Aileler ve Okullar kendi topluluklarına, teşvik edilecek değerler vetoplumla benimsenecek yaklaşımlar hakkında danışırlar (örneğin okul ortaklık değerleri forumları veya zirveler aracılığıyla).Okullar, değerler eğitim programlarının uygulanması ve izlenmesinde ebeveynleri ve okul topluluğunu fikirlerine önem verir.3, 4, 5 F. Öğrenciler Okullar, öğrencileri akran destek sistemleri gibi olumlu bir okul için destek kültürüne katılmaları için güçlendirecek programlar ve stratejiler geliştirir.Okullar, davranış yönetimi ve disiplin, şiddet ve zorbalık, madde bağımlılığı, riskli davranışları, bağlantısızlık ve yabancılaşma, öğrenci sağlığı ve refahı, gelişmiş ilişkiler ve öğrencilerin kişisel başarıları gibi çok çeşitli konuları ele almak için değerler eğitimini kullanır.5, 6, 7 G. Kaliteli Öğretmenler değerleri eğitiminde yeteneklidir.öğretim Öğretmenlere, müfredatın tüm alanlarında ve tüm okul yaşamındaki etkinliklerini desteklemek ve bu etkinlikleri sürekli olarak izlemek için mesleki gelişim de dahil olmak üzere uygun kaynaklar sağlanmalıdır.Okullar ve eğitim liderleri, değerlerin tüm temel öğrenme alanlarıyla etkileşime girdiğinin farkındadır.
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Yukarıda verilen tablodan hareketle değerler eğitiminin tam olarak başarıya ulaşmasında yöneticiler, öğretmenler ve aileler işbirliği içinde olmalıdır. Sürecin hatasız bir şekilde işlemesinin en temel kuralı budur. Görüldüğü üzere sacayaklarından bir tanesi bile eksik olsa, değerler eğitiminde nihai hedefe ulaşmak imkânsızdır.
2.8. Okul, Öğretmen ve DeğerlerOkullar sadece akademik bilgilerin aktarıldığı kurumlar değildir. Okulların sosyal hayat düzeninin sağlanmasında da önemli bir etkiye sahiptir. Bu düzeni de değerleri öğrencilere doğru bir şekilde kazandırarak yerine getirir (Sapsağlam, 2016: 10). Kirschenbaum (1995), okullardaki değerler eğitiminin iki amacı bulunur. İlk amaç; gençlerin ve bütün insanların onurlu yaşama sahip olması ve hayatından memnun kalmasını sağlamaktır. Diğer amaç ise; toplumun iyiliğine katkı sağlamaktır (Akbaş, 2004: 4).Bishop (1993: 10) Okulların belirli değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılması gerektiğini söylemekte ve bunun sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamamaktadır:1. Son dönemlerde çeşitli sosyal yaşamla ve suçlarla ile ilgili problemlerdeki artış, faydalı değerlerin kazandırılmasının istenen düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır.2. Toplumsal değerlerimizle ilgili belirsizlik durumu söz konusudur. Bu durum değerlerimizin yıprandığını göstermektedir.3. Aile yapısı gün geçtikçe bozulmaktadır (Yazıcı 2006: 506).Arizona Eyaleti Eğitim Bölümü (1990) yayınladığı raporda değerler öğretiminin altında yatan dayanak noktalarını ve geliştirilmesi gereken noktaları aşağıdaki gibi belirtilmiştir:1. Değerlerin öğretilmesi gerektiği;2. Toplumun değer öğretimi içinde devlet okullarının artan bir rolü olduğu;3. Öğretim değerlerinin tanımlanması gerektiği;4. Toplumumuzda ortak değerlerin var olduğu;5. Bu değerlerin eğitimde bir rol oynadığı ve öğretmenlerin ve yöneticilerin değerleri iletmede bir rol oynadıkları;6. Bu değerler, öğretim programı, uygulamalar ve kişisel örnek yoluyla, müfredat boyunca açıkça öğretilmesi gerektiği;7. Eğitimcilerin toplumun farklı değerlerinden ve ahlakından haberdar olması gerektiği;8. Değerler eğitimi ve çocuk gelişimi alanındaki araştırmalardan elde edilen bilgilerin bir program geliştirmede dikkate alınması gerektiği;9. Öğrenci davranışı ve karakter gelişimi açısından değerler öğretiminin hedeflerinin belirlenmesi gerektiği; ve10. T anınmış bir değerler felsefesi öğretiminin ve uygulanmasına bağlılığın benimsenmesi ve uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
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Sosyal çevre değerlerin aktarımında etkilidir fakat bu aktarım herhangi bir plan ve program dâhilinde olmaz. Herhangi bir plan ya da programa dayalı olmayan değerler eğitiminde ise yanlış öğrenmeler gerçekleşebilir (Küçükahmet, 2004: 1).Değerler eğitiminde okulların önemi ve işlevi küçümsenemeyecek ölçüde büyüktür. Değerler eğitimini aktif ve başarılı kılacak olanlar ise öğretmenlerdir. Öğretmen, öğrenme faaliyetlerinde etkili olan aktörlerdendir ve en önemlisidir. Öğretmenin kişisel özellikleri, öğretme konusundaki yeterliği, öğrenme sürecini yönetme ve ders anlatma yeteneği, öğrencilerle olan ilişkileri başarıyı önemli ölçüde etkiler (Aydın, 1993: 126). Bu durum sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda değer kazanımındaki başarıyı da etkilemektedir.Brady (2011: 56) öğretmenlerin sahip olduğu değerlerin, genel olarak öğretime olan etkisini ve özellikle eğitim değerlerini belirleme problemini ele almak için iki soruya cevap aranması gerektiğini savunmaktadır. Bu sorular:- Öğretmen kişisel değerleri kümesinin etkili bir şekilde öğretilmesi, öğretmen davranışlarıve öğrencilerle ilişkileri hakkında bilgi veriyor mu?- Değerler eğitimini kaliteli hale getiren özel öğretmen değerleri var mı?Bu sorulara odaklanmadan önce, öğretimin değer yüklü olduğunu tespit etmek gerekir. Bir anlamda öğretmenler kaçınılmaz olarak sosyal ve ahlaki eğitimcilerdir. Bir okulda ne tür kurumsal kısıtlamalar varsa, öğretmenler çeşitli sosyal ve duygusal konularda pozisyon almakla karşı karşıya kalmaktadır ve bu nedenle bu zorlukların farkında olan değerler geliştirmektedirler. Daha genel olarak, bir öğretmenin konu içeriğini seçmesi ve söz konusu içeriğe değer katan stratejileri ve yapıları seçilmesidir. Örneğin, öğretmen sunumunu içeren bir öğretme modeli ile öğrencileri daha proaktif bir şekilde içeren işbirlikçi bir yaklaşım arasında karar vermek hem öğretmen değerlerini yansıtmakta hem de öğretmenlerin değerleri hakkında önemli mesajlar göndermektedir (Brady, 2011: 56-57).Bireyler, değerleri doğuştan kazanmış olarak dünyaya gelmezler. Değerler sonradan kazanılan olgulardır. Değerler sosyal yaşamda, aile yaşantısıyla, büyüklerinden görerek veya dinleyerek, arkadaşlarla oyun oynarken ve okulda öğrenilir. Değerlerin öğrencilere kazandırılmasında öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Dilmaç (2012: 2) öğretmenlere düşen görevleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır.a) Model olmalı.b) Sınıf içinde ortak bir sosyal doku oluşturmalı.c) Her öğrenciye sorumluluk verip onların ahlâki gelişimlerine katkıda bulunmalı.d) Cesaretlendirerek veya cezalandırarak değerleri empoze etmeli.e) Öğrencilere karar verme olanağı tanımalı.f) Paylaşım fırsatı vermeli.g) Ortaklaşa çalışmaya teşvik etmeli.
19



h) Tartışma ve paylaşma ortamları oluşturmalı (Tyree ve Vence, 1997).i) Kendini bilme ile ilişkili olarak soru sordurmaya yönlendirmeli (Goldbecker, 1976). Değerler rol model alınarak öğrenilir. Bireye kazandırılmak istenen değerler, öğrencilerinanlayacağı şekilde öğrencilere hissettirilir ve sonrasında öğrencinin istenen değeri kazanıp kazanmadığı gözlenir. Bu süreçte sınıf ortamını değer kazanımına yönelik olarak, değeri kazandırmaya fayda sağlayacak şekle sokmak gereklidir. Değer kazanımında her öğrencinin verilmek istenen değeri kazanması gerekliliği unutulmamalıdır. Benimsetilmek istenen değeri sadece bir ya da birkaç öğrencinin değil, tüm öğrencilerin değeri kazanması gereklidir. Bunun için yeri geldiğinde öğrencileri cesaretlendirerek sürecek dahil etmenin alternatif yolları geliştirilmelidir. Öğrencilere değerle ilgili karar verme ve fikirlerini özgürce paylaşma imkânı verilmelidir. Öğrencilerin bireysel çalışmasından ziyade ortaklaşa çalışma yapabilecekleri ve fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Öğrencilerin kendini tanımasına yönelik etkinliklerle, onların kendilerini ifade etmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenlerin bu ilkelere göre hareket etmeleri, öğrencilerin istenen değeri kazanmasında ve içselleştirmelerinde çok önemlidir.Türkiye'de değerler eğitimi resmi programlarda yer almaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2018: 4) eğitim sistemimizin değerlerle ilgili amacı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme 
yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, 
belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. Temel değerleri 
benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve 
davranışlarını etkileyebilmelidir. Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki 
işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. “Eğitim programı”; 
öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlikler, 
mevzuat gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğretim 
programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. 
olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, 
öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır (Türkçe Dersi Öğretim 
Programı, 2018:4).

2.9. Toplum ve Değerler Eğitimi İhtiyacıTüm anne babaların hayattaki en değerli varlıkları çocuklarıdır. Çocuklarının iyi yetişmiş, toplum tarafından kabul gören, takdir edilen, ahlaken örnek gösterilen, çevresindekilere fayda sağlayan bireyler olmaları anne babalar için en büyük mutluluk kaynağıdır.Değer yargılarını benimsemiş bireyler, toplum için katma değerdir. Çünkü bir toplumun huzuru, toplumu oluşturan bireylerin yaşam biçimine paralel olarak olumlu ya da olumsuz yönde
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değişiklik gösterir. Bireylerin değerler açısından yüksek seviyeye çıkması toplumsal huzurun artması anlamına gelir.Bütün insanlar, içinde yaşadıkları toplumun iyi olmasını ister fakat bunu sağlamak çok kolay değildir. Çünkü tüm değerler hızlı ve sürekli bir değişim içindedir. (Kurtulmuş, 2009: 16). Değerler durağanlıktan uzak, aktif olgulardır. Dünden bugüne yaşanan gelişmeler hemen her alanda değişime sebep olmuştur. Bu değişimler sadece bireyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda toplumsal değişime de yol açmıştır. Değerlerin değişimiyle değer yargıları da değişmiştir (Vurgun; Öztop, 2011: 218). Toplumu oluşturan bireylere düşen görev, değerleri en iyi şekilde benimsemek, korumak ve geliştirmektir. Fakat son yıllarda yaşadığımız problemler, toplumun değer kalitesini arttırmaktan ziyade değerleri aşağı doğru çeken bir yaşam tarzına doğru sürüklendiğidir.Yapılan araştırmalar değerler eğitiminin toplumsal açıdan önemini ortaya koymuştur. 1987 yılında Japonya'da yapılan bir konferansta farklı ülkelerden gelen konuşmacılar, yaşadıkları toplumda benzer problemlerin yaşandığını belirtmişlerdir. Bu problemler şunlardır; Boşanmalardaki artış, televizyonun çocuklara negatif etkisi, benmerkezci anlayışın artması ve suçu karşısındakinde aramadır. (Lickona, 1991: 19). Ülkemizde de aynı problemler yaşanmaktadır. Bu problemlere ek olarak, insanların güvenini boşa çıkarma, gasp, cinsel istismar ve hayatımızın vazgeçilmez en değerli parçalarından olan kadınlarımıza uygulanan şiddet son yıllarda sıkça karşılaştığımız problemlerdendir.Amerika'da yapılan araştırmalar sonucunda, bir öğrenci haftada ortalama 30 saat televizyon izlemekte, 16 yaşına gelinceye dek 200.000 şiddet içerikli ve 40.000 cinsel içerikli sahne izlemektedir. (Lickona, 1992: 5 Akt; Akbaş, 2004: 70). Ülkemizde ise çocuklar günde ortalama 4,5 saati televizyon karşısında geçirmekte ve bir günde 60'a yakın saldırı ve cinayet sahnesi izlemektedirler (Kurtulmuş, 2009: 17). Bunun sonucunda da çocukların zihninde olumsuz davranışlar yer etmekte, yetişkinlik döneminde ise bireyin yaşamını olumsuz etkileyerek toplumsal huzurun bozulmasına neden olmaktadır.Amerika'da yaşayan gençler arasında toplum için zararlı akımlar doğmuştur. Bu akımlar; şiddet ve kamu malına zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, otoriteye karşı saygısızlık, akran zulmü, kötü dil, olgunluk öncesi seks ve suiistimal, bencillik, toplum ve öğrenciler arasında paranın önemli bir değer haline gelmesi, kişinin kendisine zararlı davranışı ve alkolizmdir (Lickona, 1992:5; Akt.: Akbaş, 2004: 71-72). Bu problemlerle ülkemizde de sıkça karşılaşılmaktadır. Ülkemizde sigara kullanma yaşı 8'e, alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı ise 11'e kadar düşmüştür.Yukarıda belirtilen problemlerin giderilmesinin yegâne yolu eğitimden geçmektedir. Problemlerin önceden belirlendiği, çözüm yollarının açıkça ortaya konulduğu, toplumsal katılımın sağlandığı bir sistemle toplumdaki yozlaşmanın önüne geçilebilir, toplumun benimsemesi
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gereken değerlerin canlanması sağlanabilir. Böylelikle bireysel ve toplumsal huzur en üst seviye çıkartılır.Toplum olarak değerlere uymada yaptığımız hataları Dökmen (2004: 61) aşağıdaki gibi belirtmiştir:1. Ortamına göre değerlere uyulmakta;2. Moral durumumuza göre değerlere uyulmakta;3. Karşıdaki kişiye göre değerlere uyulmaktadır.Yukarıda sıralanmış olan hataların tekerrür etmesi, insanlar arasındaki güvenin yok olmasını tetiklemektedir. Bunun çözümü yaş, cinsiyet, ırk, din vb. ayrım gözetmeksizin her insanın değerli olduğunu ve değerlerin toplumsal yaşam için önemini, toplum içindeki bireylere kavratmaktır.
2.10. Türkçe Dersi ve Değerler EğitimiDoğadaki canlı varlıkları diğer varlıklardan ayıran; insanı bu canlı varlıklar içerisinde özel kılan en değerli özellik dildir ( Yıldız, 2013:9). Kişi duygu ve düşüncelerini karşısındakilere dil ile aktarır (Coşkun, 2014: 3). Değerlerin aktarılması ve kazandırılmasında sözel aktarım etkili bir yöntemdir. Bu noktada dilin önemi çok büyüktür.Değerler benimsenmesi ve korunması gereken, nesilden nesile miras olarak bırakılan ve aktarılan olgulardır. Bu aktarım kimi zaman rol model olarak yaşantı yoluyla kimi zaman da yazılı eserler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Değerlerin aktarılması ve bireylere kazandırılması noktasında Türkçe dersinin işlevi çok büyük ve önemlidir. Öğrencilerin söz konusu becerileri kazanmasında Türkçe derslerinin ayrı bir yeri vardır.Son yıllarda dünyada baş döndüren teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler yaşantımızda birçok değişikliğe neden olmaktadır. Bu değişim maalesef çoğunlukla olumsuz yönde gerçekleşmektedir. Çok uzun yıllar boyunca toplum tarafından benimsenmiş değerler, son yıllarda yok olma noktasına gelmiştir. Örneğin bayramlarda akraba ziyaretlerinin yerini, telefonlar aracılığıyla gönderilen kısa mesajlar almıştır. Yüz yüze iletişim gün geçtikçe zayıflamaktadır. Bu durum teknolojinin değerlerin önüne geçmesi anlamına gelebilir. Bu problemin çözümünde en etkili yol, değerler eğitiminin kaliteli ve hedefe ulaştıracak nitelikte hazırlanması ve uygulanmasıdır ve bu uygulama Türkçe dersi aracılığıyla yapılabilir.Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2018: 4) değerlerimiz başlığı altında “Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır” ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadeden değerlerin yaşamımızı düzenleyen olgular olduğu sonucu çıkmaktadır.Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın (2018: 7) özel amaçlarında belirtilen “Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve
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düşüncelerinin güçlendirilmesi” ve “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması” amaçları değerler eğitiminin Türkçe öğretim programlarında yer aldığını göstermektedir.Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2018: 4) “Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerler olarak belirtilmiştir. Bu değerler alt değerle Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde hayat bulmaktadır. Fakat programda belirtilmiş olan değerlerin nasıl belirlendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır (Coşkun, 2017: 16).Değer kazandırma yaklaşımlarının uygulanmasında örnek durum ve olayların olması gereklidir. Örnek durum ve olaylar edebi eserlerde fazlasıyla yer almaktadır. Bu esreler kullanılarak karakter eğitiminde kullanılması son yıllarda yaygınlaşmıştır (Karatay, 2011: 1403). Türkçe öğretiminde kullanılan metinler değerlerin aktarılmasında kullanılan araçlardandır (Belet ve Deveci, 2008: 142). Türkçe dersi bu yönüyle değerler eğitiminde ayrı bir öneme sahiptir.
2.11. Değer Kazandırma YaklaşımlarıDeğer öğretimi şansa bırakılmayacak derecede önemli ve hassas bir konudur. Değer öğretimi, üzerinde düşünülmesi ve emek harcanması gereken bir konudur. Değer öğretimi için bir planlama yapılmalı ve plana göre uygulama yapılmalıdır. Bu planı hazırlamak ve uygulamak için değer kazandırma yaklaşımlarını bilmek çok önemlidir. Aşağıda değerlerin kazandırılmasıyla ilgili ortaya koyulmuş değer kazandırma yaklaşımları verilmiştir.
2.11.1. Telkin Yoluyla Değerler ÖğretimiTelkin kelimesinin anlamı Türk Dik Kurumu güncel sözlüğünde “Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama” ve “Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi” olarak verilmiştir. Ulusoy ve Dilmaç'a (2012: 71) göre telkin yoluyla değerler öğretiminde bir değerin, herhangi bir sorgulama yapılmadan doğrudan öğrenilmesi söz konusudur.Bireyler yaşam boyunca, yaşadıkları olaylardan deneyim elde ederler. Bu deneyimler ışığında kendi yaşadıkları sıkıntıları, gençlerin yaşamasını istemezler. Bu nedenle elde ettikleri değerlerin doğru olduğunu düşünür ve bu değerleri gençlere kazandırmak isterler. Telkin yoluyla da bu değerleri aktarırlar.Telkin Yoluyla Değerler Öğretimi yaklaşımında değerler belirlenir ve belli bir program dâhilinde aktarılır (Doğanay, 2006:269). Bu yaklaşımda tarihi ya da kurgusal özellikte olan hikâyeler sıkça kullanılmaktadır. Yaşam öyküleri vasıtasıyla istenen değerler öğrenciye aktarılır. Anlatılan öyküler, öğrencilerin ahlaki olarak doğru olanı bulmalarına yardımcı olur (Akbaş, 2004: 97).
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T elkinde, neyin iyi, neyin kötü olduğu sürekli söylenerek, kişinin davranışlarına yön verme fikri vardır. Araştırmalar öğretmenlerin bu yaklaşımı benimsemediği yönündedir. Çünkü bu yaklaşımda sorgulamanın olmaması, değerlerin doğrudan benimsenmesi fikri hakimdir (Wolton ve Mallor, 1999; Akt.: Doğanay ve Sarı, 2004: 360).
2.11.2. Değer Açıklama (Belirginleştirme) YaklaşımıDeğerler Açıklama yaklaşımı, öğrencilerin hızla değişen bir toplumda geleneksel değerlerin sorgulandığı bir karmaşa dünyasında yaşadığı ilkesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımın savunucuları, bireyin modern yaşamın komplikasyonlarıyla başa çıkmak için yardıma ihtiyacı olduğuna inanmaktadır (Saintus, 1989: 35).Bu yaklaşımın temeli bireylerin kendi yaşamlarında neyin önemli olduğunu nasıl belirlediklerine dayanmaktadır. John Dewey'in çalışmalarından esinlenerek, Raths, Harmin ve Simon 1966 yılında bir değer kuramı adıyla, değerlerin belirginleştirilmesi yaklaşımını geliştirmişlerdir.Lipe'ın (tarihsiz: 5) aktardığına göre, Purpel ve Ryan (1976: 73), değer açıklama yaklaşımının büyümesini ve popülaritesini dört faktöre bağlamışlardır. Bunlar:1. Değerler açıklama yaklaşımının, öğrenmesi kolay ve öğretmenler için kolayca erişilebilen bir dizi gevşek ilişkili teknikten oluştuğu,2. Öğretmenlerin açık ve dürüstçe çok önemli konuları göz önünde bulundurmanın memnuniyetine sahip olmaları ve örnek olarak ırksal tutumları ve bireyin yaşam hedeflerini örnek almaları,3. Öğrencilerin görüşlerini değiştirmek için doğrudan girişim yapılmasından ziyade, öğretmen, öğrencinin karşı karşıya kaldığı karışıklığın bir kısmını düşünmesi için fırsatlar sunan biri olarak işlev görmesi,4. Birçok öğretmenin, “değerlerin açıklığa kavuşturulması” gerektiğini savunmasıdır.Değer açıklama yaklaşımında değerin kazanımı bireye bırakılmıştır. Bireye herhangi baskıya da zorlamada bulunulmaz (Doğanay ve Sarı, 2004: 361) :Değer açıklama yaklaşımında değerlerin kazanımı üç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar seçim, ödül ve davranıştır. Buna göre, değer, aşağıda verilen kriterlerin yedisinin tamamının ne zaman getirildiği ile tanımlanır:

Seçme: (1) Özgürce(2) Alternatifler(3) Her alternatifin sonuçlarının düşünülüp dikkate alınmasıÖdül: (4) tebrik, seçimden memnun olma(5) Seçilen değeri açıklamaya istekli olma
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Oyunculuk: (6) seçim ile bir şeyler yapmak(7) değerleri tekrar tekrar yaşamda uygulama (Raths ve ark., 1930:30;Akt.: Lipe, tarihsiz: 8).Bu yaklaşım tüm öğrencilere uygulanabilecek niteliktedir. Öğretmen basamakların tümünü kullanmaya dikkat etmelidir. Bu yaklaşım birçok ders için uygundur (Bacanlı, 1999: 26).
2.11.3. Ahlaki Muhakeme YaklaşımıAhlaki muhakeme yaklaşımının temeli, Harvard Üniversitesi'nden Lawrence Kohlberg'in, ahlaki muhakemenin gelişimine dayalı bir ahlak eğitimi modeli geliştirmesiyle atılmıştır.Ahlak kavramı ile ilgili birçok tanımlama yapılmıştır. Kohlberg ahlak kavramını, hak- haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü konularında bilinçli düşünmeyi ve karara varmayı ve verilen kararların davranışa dönüşmesini içeren bilişsel bir yapı olarak tanımlamaktadır (Çiftçi, 2003: 50). John Dewey, Jean Piaget ve John Rawls'dan etkilenen Kohlberg, tüm kültürlerdeki tüm insanların yaşadığı belirli evrensel ahlaki aşamaların olduğunu savunmuştur. Değerler ve ahlak hakkındaki kendi düşüncesi, belirli gelişim ilkelerine dayanmaktadır. Bu ilkeler:1. Aşamalar, bireyin ahlaki konularda var olan kararları almasına izin veren organize düşünce sistemleridir.2. Aşamalar, sıralı noktalardır. Hareketin daima ileri doğru olduğu, bir sonraki aşamadan asla geri dönmeyen, değişmez bir sıralamadadır (Saintus, 1989: 30).Dewey ve Piaget'in ardından Kohlberg, bireyin ahlaki konular hakkındaki düşüncesinin altı aşamalı bir diziye göre olgunlaştığını iddia eder. Bu altı aşama üç seviyeye ayrılmıştır:1. Gelenek Öncesi Düzey: Kişinin esas olarak itaat ve cezadan kaçınmaya (Aşama 1) ve kişisel ilgiye (Aşama 2) yönelik olduğu düzey.2. Geleneksel Düzey: Kişinin diğerlerinden onay alma arzusuna (Aşama 3) ve otoriteye, sabit satışa ve sosyal düzenin sürdürülmesine yönelik olduğu düzey (Aşama 4).3. Gelenek Ötesi Düzey: (5. ve 6. Aşama), ahlaki akıl yürütmenin daha kapsamlı hale geldiği ve Altın Kural gibi kendi seçtiği etik ilkeleri yansıttığı düzey (Saintus, 1989: 32).Bu yaklaşımda, hedef kitlenin gelişim özelliklerinin bilinmesi, sonuca ulaşma açısından önemlidir. Çocuklar hedeflenen değeri farklı şekilde yorumlayabilirler. Bunun sonuçlarından biri de, hedeflenen değerin tersi yönünde değerler geliştirilebilir (Kurtulmuş, 2009: 35).Bu yaklaşımda öğrencilerin muhakeme becerilerini geliştirip uygulamada başarıya ulaşmalarını sağlamak bu yaklaşımın temel amaçlarındandır. Yaklaşımın uygulanmasında ahlaki ikilem içeren hikayeler kullanılabilir (İşcan, 2007:35). Uygulama esnasında sınıfta gruplar oluşturulur. Hikâyede anlatılan olayla ilgili en uygun davranışın ne olduğu sorulur. Gruplar soru
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üzerinde tartışır. Öğrencilerin tıkandığı noktaları çözmeleri, onların deneyimlerini ve gelişim düzeylerini gösterir (Ryan ve Bohlin, 1999; akt. Akbaş, 2004: 101).
2.11.4. Karakter EğitimiKarakter eğitimi için Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde iki farklı tanım yapılmıştır. Bunlar: “Öğrencilerde belli bir ahlak anlayış ve ölçüsüne göre birtakım özellikler geliştirme amacını güden eğitim ve eğitimin ahlaksal yönüne önem veren ve öğrencilerin özellikle davranış bakımından iyi nitelikler geliştirmeleri üzerinde duran eğitimdir.”Karakter, kişiliğin üstüne giyilen bir elbisedir. Bu elbise ne kadar iyi olursa, birey toplumda o denli kabul görür. Bunun için de bireylerin iyi eğitilmesi gereklidir. Bu noktada karakter eğitiminin önemi ortaya çıkar. Karakter bakımından yeterli eğitimi almamış bireyler, toplumsal yaşamda diğer bireylere de sıkıntı yaşatır. Bu yüzden karakter eğitiminin önemli bir ihtiyaç olduğu aşikârdır (Karatay, 2011: 1403).Bohlin'e (1999) göre, karakter eğitimi öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi demektir (Ekşi, 2003: 81).Lickona (1993: 3-4) karakter eğitiminin gerekliliği şu üç nedene bağlamaktadır:1. Ailenin düşüşü: Geleneksel olarak bir çocuğun birincil ahlak öğretmeni ailedir. Bugün bu ahlaki rolü yerine getiremeyen çok sayıda aile vardır ve bu durum ahlaki bir boşluk yaratmaktadır. Boşanmanın artması ile çocuklarda, duygusal ve davranışsal sorunları olma, akademik olarak başaramama, hamile kalma, uyuşturucu ve alkol kullanma, kanunla başa çıkma, cinsel ve fiziki istismara uğrama olma olasılığı yükselmektedir.2. Gençlerin sorun eğilimleri: Karakter eğitimini gerekli kılan ikinci durum, genel olarak gençlerin, ilgisiz ebeveynlerden, yanlış türde yetişkin rol modellerinden, kitle iletişim araçlarında tasvir edilen cinsiyet, şiddet ve materyalizmden ve akran grubunun baskılarından olumsuz etkilenmeleridir.3. Nesnel olarak önemli etik değerlerin kurtarılması: Toplumdaki ahlaki düşüş, son yıllarda toplumu sarsacak kadar kötüye gitmiştir. Hayatta kalmamız için gerekli olan sorumluluk, güvenilirlik, adalet, sevecenlik ve toplumsal erdem gibi temel ahlakı değerleri, yetişkinlerin gençlere aktarması gerekliliği karakter eğitimini gerekli kılmaktadır.Karakter eğitimi bir ihtiyacın da ötesinde bir zorunluluktur. Bugün toplumsal olarak şikâyet ettiğimiz birçok şeyin temel nedeni, karakterin şekillenip bir kalıba dönüştüğü çağlarda, karakter eğitiminin önemsenmemesidir. Alışkanlıkları ve davranışları değiştirmek hiç de kolay değildir. Bu nedenle yaşanılabilir toplum oluşturma ideali çerçevesinde, fiziksel olarak refahı her geçen gün yükselen aile ve okul kurumlarının ortaklaşa hareket ederek, yeni yetişen neslin sağlam karakterde yetişmesi sağlanabilir.

26



Okulların temel görevi hem eğitimin hem de öğretimin en iyi şekilde yapılmasıdır. Bir öğrencinin akademik açıdan çok başarılı olması, onun ahlaki açıdan olumsuz davranışlar sergilemesinin mazur görülebileceği anlamına gelmez. Akademik olarak en iyi eğitimi almış bir kişi, insanlara zarar verecek nitelikte işler yapabilmektedir. Bu durum önlenmesinde okullara va öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir.Goodman (1994) öğretmenlerin, gerçek hayatta karşılaşılan durumları derslerinde kullanmalarının karakter oluşumuna olumlu etkisi olduğunu, ancak çocukların kendi hayatlarıyla bağlantısı olmayan örnekler üzerinden, ahlaki durumları tartışmanın anlamsız olduğunu belirtmiştir. Bu anlamda çocukların ahlaki ve ahlaki olmayan davranış biçimlerini ayırt edebilmeleri için, doğrudan kendi hayatlarında yaşadıkları durumların kullanılması gerekmektedir (Yıldırım, 2007: 88).Karakter eğitiminde rol oynayan faktörler birbirinden bağımsız düşünülemez. Birey, aile, toplum ve okullar birlikte uyum içinde çalışarak, sağlam karaktere sahip bir nesil yetiştirmek için emek sarf etmelidir. Böylece toplumsal huzur ve mutluluk oranında ülkemiz sıralamasında üst basamaklarda yer alabilir.
2.11.5. Değer Analizi YaklaşımıDonald Coornbs ve Milton Meux (1971), değer analizinin, öğretim becerileri için özel stratejiler olduğunu savunurlar. Bu stratejiler öğrencilerin kendileri ve diğer üyeler arasındaki değer çelişkilerini çözmelerine izin verecek becerileri geliştirmelerine sağlar ve kritik kararlar vermelerine yardımcı olur (Saintus, 1989: 29).DAY herhangi bir problemle karşı karşıya kalındığında kullanılır (Akbaş, 2004: 102). DAY'da amaç, öğrencilerin herhangi bir değerdeki sorun veya sorunlarla alakalı bir karara varabilmeleri için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme sürecini kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Başka bir ifadeyle, değerle ilgili sorunların, duygulardan ziyade akla dayalı olarak değerlendirmek ve sonuca ulaşmaktır (Doğanay; Sarı, 2004: 362). DAY'a öğrenci dikkat eder, düşünür ve ayırt eder. Örnek olaylar kullanılarak, olay irdelenir ve sonuçlar ortaya koyulur (Şen, 2007: 21.Donald Coornbs ve Milton Meux'a (1971) göre, DAY'da öğrencilerin amaca ulaşması için aşağıdaki basamakların uygulanması gereklidir. Bu basamaklar:1. Değer sorusunu tanımlamak ve açıklamak.2. Anlatılan gerçekleri bir araya getirmek.3. Söz konusu olguların gerçekliklerini değerlendirmek.4. Gerçekliklerin uygunluğunu açıklamak.5. Geçici değer kararına varmak.6. Kararda belirtilen değer ilkesini test etmek (Saintus, 1989: 29).
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Öğretmenler, bu tartışmaları açıklığa kavuşturmak için soru sorarak, bu görüşmelerde aktif rol oynamalıdırlar. Özellikle öğrencilerin gerçekleri ayırt etmelerine yardım etmelidirler (Saintus, 1989: 30).Welton ve Mallan'a (1999) göre ise, değer analizi yaklaşımı 8 aşamadan oluşur. Bu aşamalar:1. Değer sorununu belirleme2. Karşılaşılan değer sorununu açıklığa kavuşturma3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama4. Bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirme5. Olası çözüm yollarını belirleme6. Çözüm yollarının her birinin olası doğurgularını belirleme ve değerlendirme7. Seçenekler arasından birini seçme8. Seçilen öneri doğrultusunda davranımda bulunma (Doğanay ve Sarı, 2004: 362).Öğrenciler bütün yeterlilikleri kazanana kadar, her bir aşamayı uygular. DAY genellikledesteklenmekte ve nadiren eleştirilmektedir. DAY'daki kimi basamaklar diğer değer kazandırma yaklaşımlarına benzemektedir. Değer analizinde de birçok basamak öğretmenin soracağı seri sorulara bağlıdır (Welton ve Mallan, 1999:147, Akt.: Akbaş, 2008: 15).DAY ile öğrencilere, durum değerlendirme becerisini kazandırarak, öğrencilerin, duygularını bir kenara bırakıp akıl yürütmelerini sağlamak ve mantıklı bir sonuca ulaşmalarını sağlamak amaçlanır (Bacanlı, 1999: 22). DAY'da öğüt vermek yerine, öğrencinin problemi kendi geliştirdiği yollarla çözmesi sağlanır.Toplum için faydalı bireyler yetiştirmede değerler eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu nedenle öğretmenlerin değerler eğitimine azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. Değerler eğitimi, yukarıda verilen değer kazandırma yaklaşımları kullanılarak yapılır. Hangi yaklaşımın kullanılması gerektiğini öğretmen belirler ve gerekli hazırlıkları yaparak uygular. Uygulama sonucunda öğrencilerin değeri kazanıp kazanmadığını kontrol eder. Değer kazandırılana kadar gerekirse süreci tekrar uygular.
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3.YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, çalışma gruplarının oluşturulması, veri toplama araçları ve verilerin analizi açıklanmıştır.
3.1. Araştırmanın ModeliAraştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeli kullanılmıştır. Doküman analizi modeli yazılı görsel malzemenin toplanıp incelenmesi olarak tanımlanabilir. Yazılı kaynaklar kitaplar, dergiler, fermanlar, anılar, makaleler, layihalar, romanlar, öyküler, şiirler, yazıtlar vb. görsel malzemeler ise resimler, slaytlar, filmler, anıtlar, giyim-kuşam, araç gereçler, pullar, flamalar vb. olabilir. Burada önemli olan, araştırmacının neyi, neden, niçin, nasıl ve nerede arayacağını bilmesi gerekebilir (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 84). Bu çalışmada ilkokul 1. 2. 3. 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre incelenmiştir. Bir araştırmada hangi veri kaynağının kullanılacağının belirleyicisi, araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın konusu eğitimle ilgili olduğu için ders ve çalışma kitapları doküman incelemesine kaynak oluşturmuştur.
3.2. Araştırmanın Çalışma GrubuBir araştırma doküman inceleme modeline göre yapılacaksa, araştırma konusuyla ilgili bütün dokümanlarda bulunan verilerin analiz edilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda araştırmacı, elinde bulunan verilerden bir örneklem oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 197). Bu araştırmada örneklem bu şekilde belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda örneklem oluşturulurken, ders kitapları önemli görülmüştür. Araştırmanın evrenini devlete bağlı okullarda kullanılan TDK'de bulunan metinler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında devlet okullarında kullanılmakta olan TDK'deki öyküleyici metinler oluşturmaktadır.
Tablo3.1. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları

Kitabın Adı Kitabın Yazarları Yayıneviİlkokul 1. Sınıf Türkçe Ders kitabı Davut CİVELEK- Derya YILMAZ GÜNDÜZ Fatma KARAFİLİK Başak Matbaacılık
İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders kitabı Elif ÇELİK Dikey Yayıncılıkİlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders kitabı Kazım PALABIYIK Nova Yayıncılıkİlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders kitabı Editör: Hasan Hüseyin YILDIZ Hatice BIYIKLI Yaşar ÖZTAŞ Doku Yayıncılık
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Aşağıda, tablo 3.2'de araştırmanın çalışma grubunun (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı MEB İlkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinler) sınıflara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 3.2. İlkokul 1- 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Sayısı

Kitap Öyküleyici Metin Sayısı1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 102. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 223. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 18
Toplam Öyküleyici Metin Sayısı 73

3.3. Verilerin ToplanmasıTürkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre incelenmiştir. Welton ve Mallan (1999), tarafından belirtilmiş olan değer analizi yaklaşımının aşağıdaki aşamaları metinlerde aranmıştır:1. Değer sorununu belirleme2. Karşılaşılan değer sorununu açıklığa kavuşturma3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama4. Bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirme5. Olası çözüm yollarını belirleme6. Çözüm yollarının her birinin olası doğurgularını belirleme ve değerlendirme7. Seçenekler arasından birini seçme8. Seçilen öneri doğrultusunda davranımda bulunma (Doğanay ve Sarı, 2004: 362).Yukarıda belirtilen yaklaşımın sayıltılarına uygun olarak hazırlanan, Ersoy ve Şahin(2012) 'in Etkinlik Kriterleri Çizelgesinin Değer Analizi Yaklaşımı bölümü, alan uzmanları tarafından Türkçe dersine uyarlanarak ölçek olarak kullanılmıştır. Kullanılan ölçek ekte sunulmuştur.
3.4. Verilerin AnaliziBu çalışmada dokümanlar tek başına veri kaynağı olduğundan İlkokul 1. 2. 3. 4. Sınıf TDK'den elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde analiz birimini öyküleyici metinler oluşturmuş ve değerlere yer verilme durumu belirlenmiştir. Öyküleyici metinler araştırmacı tarafından okunmuş ve öyküleyici metinlerdeki kazandırılmak istenen değerler belirlenmiştir. Metinlerde yere alan değerler tespit edilirken Aydın ve Akyol Gürler (2012) tarafından belirlenen değerler temele alınmış ancak bu değerlere yeni değerler de eklenmiştir. Öyküleyici metinlerin, değerlerin kazandırılmasında değer analizi yaklaşımına uygunluğunu tespit ederken, metin değerlendirme formundaki “Var” veya “Yok” seçeneği, maddede yer alan özelliğin öyküleyici metinde bulunma durumuna göre işaretlenmiştir. “Var” olarak işaretlenen maddeler, toplam madde sayısının %30'undan az ise Değer Analizi Yaklaşımına30



“Uygun Değil”; %30-70 aralığında ise değer analizi yaklaşımına “Kısmen Uygun”; %70-100 aralığında ise değer analizi yaklaşımına göre “Uygun” olarak değerlendirilmiştir. Araştırmacı ile 1. uzman arasındaki değerlendirme sonucu arasında bir madde bile farklı olsa öyküleyici metin 2. uzmana okutulmuş ve 2. uzmanın değerlendirmesi geçerli sayılmıştır.Elde edilen veriler, araştırmanın problem cümlesi ve alt problemler kapsamında frekans ve yüzde hesaplarıyla analiz edilmiş, güvenirliğin sağlanması için uzman görüşüyle desteklenerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
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4. BULGULAR

Bu bölümde, ilkokul 1. 2. 3. 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinler araştırmanın temel amacını belirleyen problem cümlesi ve alt problemleri doğrultusunda incelenmiş ve bulgular belirtilmiştir.
4.1. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde İletilen Alt Değerler ve 
Kategorilere İlişkin Bulgular1. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerlerin, kaç metinde yer aldığı, toplam değerlere oranı ve hangi kategoride yer aldığı Tablo 4.1'de verilmiştir.
Tablo 4.1. İlkokul 1. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerin kaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler

Alt Değerler Kategoriler f % N-Ailesini ve Akrabalarını Sevme 1 4,5 22-Topluma Örnek Olma Sosyal Yaşama 1 4,5 22-Yardımlaşma/ İnsanlara Faydalı Olma İlişkin Değerler 1 4,5 22- Doğruluk/ Dürüstlük 1 4,5 22-İnsanlara Yardımcı Olma 1 4,5 22
(Sosyal Yaşama İlişkin 5 değer
işlenmiştir)-Yeni Fikirler Üretebilme Evrensel 1 4,5 22-Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık Düşüncenin 2 9,1 22-Bilimsel Çalışma Yapmaya İstekli Olma Gelişimine 1 4,5 22-Bilim İnsanına Saygı Duyma İlişkin Değerler 1 4,5 22-Hayvan Sevgisi 1 4,5 22
(Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin
5 Değer İşlenmiştir)-Gazilik 1 4,5 22-Vatanseverlik Ülkeye 1 4,5 22-Milli Bayramları Sevme Bağlılığa İlişkin 2 9,1 22-Millet Sevgisi Değerler 1 4,5 22-Bayrak Sevgisi 1 4,5 22-Atatürk Sevgisi 2 9,1 22
(Ülkeye Bağlılığa İlişkin 6 Değer
İşlenmiştir)-Zor Durumda Yılmamak 1 4,5 22-Kitap Okumayı Sevme Kişinin 1 4,5 22-Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma Kendisini 1 4,5 22-Çalışkanlık Tanımasına 1 4,5 22-Olumlu Düşünebilme İlişkin Değerler 1 4,5 22-Düzenli Olma 1 4,5 22
(Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin 6
Değer İşlenmiştir)
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Tablo 4.1.'de görüldüğü üzere, 1. sınıf TDK'de ter alan öyküleyici metinlerde toplam 22 değer kazandırılmak istenmiş, bu değerlerden “Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık” (%9,1), “Milli Bayramları Sevme” (%9,1), “Atatürk Sevgisi” (%9,1) değerleri ikişer kez işlenerek, en fazla işlenen değer olduğu tespit edilmiştir. “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” (%4,5), “Topluma Örnek Olma” (%4,5), “Yardımlaşma/İnsanlara Faydalı Olma” (%4,5), Doğruluk/Dürüstlük” (%4,5), “İnsanlara Yardımcı Olma” (%4,5), “Yeni Fikirler Üretebilme” (%4,5), “Bilimsel Çalışma Yapmaya İstekli Olma” (%4,5), “Bilim İnsanına Saygı Duyma” (%4,5), “Hayvan Sevgisi” (%4,5), “Gazilik” (%4,5), “Vatanseverlik” (%4,5), “Millet Sevgisi” (%4,5), “Bayrak Sevgisi” (%4,5), “Zor Durumda Yılmamak” (%4,5), “Kitap Okumayı Sevme” (%4,5), “Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma” (%4,5), “Çalışkanlık” (%4,5), “Olumlu Düşünebilme” (%4,5) ve “Düzenli Olma” (%4,5) değerleri birer kez işlenmiştir.Değer kategorilerinde en çok değer, “Ülkeye Bağlılığa İlişkin Değerler” ve “Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir. Değer kategorilerinde en az değer “Sosyal Yaşama İlişkin Değerler” ve “Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir.
4.2. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde İletilen Alt Değerler ve 
Kategorilere İlişkin Bulgular2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerlerin, kaç metinde yer aldığı, toplam değerlere oranı ve hangi kategoride yer aldığı Tablo 4.2'de verilmiştir.
Tablo 4.2. İlkokul 2. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerin kaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler

Alt Değerler Kategoriler f % N-Alçakgönüllülük 2 6,7 30-Emeğe Saygı Sosyal Yaşama 1 3,3 30-Yaşlıya Saygı İlişkin Değerler 1 3,3 30-Zor Durumlarda Destek Olma 1 3,3 30-Ailesini ve Akrabalarını Sevme 2 6,7 30-Yardımlaşma/ İnsanlara Faydalı Olma 2 6,7 30-Doğruluk/Dürüstlük 1 3,3 30-Arkadaşlarını ve Başkalarını Sevme 1 3,3 30-Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme 1 3,3 30-Yardımseverlik 1 3,3 30-Anne Babaya Sahip Çıkma 1 3,3 30
(Sosyal Yaşama İlişkin 11 değer 
işlenmiştir)__________________________-Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık Evrensel 2 6,7 30-Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme DüşünceninGelişimine 2 6,7 30-Hayvan Sevgisi İlişkin Değerler 2 6,7 30
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Tablo 4.2. İlkokul 2. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerinkaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler (devamı)
Alt Değerler Kategoriler f % N
(Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin
3 Değer İşlenmiştir)-Gazilik 1 3,3 30-Vatanseverlik Ülkeye 2 6,7 30-Kültürel Mirasa Duyarlılık Bağlılığa İlişkin 1 3,3 30-Millet Sevgisi Değerler 1 3,3 30-Bayrak Sevgisi 1 3,3 30-Atatürk Sevgisi 2 6,7 30-Yerli Malı Kullanma 1 3,3 30-Cumhuriyeti Sevme 1 3,3 30
(Ülkeye Bağlılığa İlişkin 8 Değer
İşlenmiştir)-Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma 1 3,3 30-Temizlik Kişinin 1 3,3 30-Olumlu Düşünebilme Kendisini 2 6,7 30-İyi Olma Tanımasına 1 3,3 30-Tutumlu Olma İlişkin Değerler 1 3,3 30-Sağlıklı Yaşamaya Özen Gösterme 1 3,3 30-Önerileri Dikkate Alma 1 3,3 30-Bencil Olmama 1 3,3 30
(Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin 8
Değer İşlenmiştir)

Tablo 4.2.'de görüldüğü üzere, 2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde toplam 30 değer kazandırılmak istenmiş, bu değerlerden “Alçakgönüllülük” (%6,7), “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” (%6,7), “Yardımlaşma/İnsanlara Faydalı Olma” (%6,7), “Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık” (%6,7), “Hayvan Sevgisi” (%6,7), “Vatanseverlik” (%6,7), “Atatürk Sevgisi” (%6,7) ve “Olumlu Düşünebilme” (%6,7)değerleri ikişer kez işlenerek an fazla işlenen değerler olduğu tespit edilmiştir. “Emeğe Saygı” (%3,3), “Yaşlıya Saygı” (%3,3), “Zor Durumlarda Destek Olma” (%3,3), “Doğruluk/Dürüstlük” (%3,3), “Arkadaşlarını ve Başkalarını Sevme” (%3,3), “Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme” (%3,3), “Yardımseverlik” (%3,3), “Anne Babaya Sahip Çıkma” (%3,3), “Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme” (%3,3), “Gazilik” (%3,3), “Kültürel Mirasa Duyarlılık” (%3,3), “Millet Sevgisi” (%3,3), “Bayrak Sevgisi” (%3,3), “Yerli Malı Kullanma” (%3,3), “Cumhuriyeti Sevme” (%3,3), “Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma” (%3,3), “Temizlik” (%3,3), “İyi Olma” (%3,3), “Tutumlu Olma” (%3,3), “Sağlıklı Yaşamaya Özen Gösterme” (%3,3), “Önerileri Dikkate Alma” (%3,3), Bencil Olmama” (%3,3) değerleri birer kez işlenmiştir.Değer kategorilerinde en çok değer “Sosyal Yaşama İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir. Değer kategorilerinde en az değer “Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir.
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4.3. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde İletilen Alt Değerler ve 
Kategorilere İlişkin Bulgular3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerlerin, kaç metinde yer aldığı, toplam değerlere oranı ve hangi kategoride yer aldığı Tablo 4.3'te verilmiştir.
Tablo 4.3. İlkokul 3. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerin kaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler

Alt Değerler Kategoriler f % N-Alçakgönüllülük 1 3,8 26-Zor Durumlarda Destek Olma Sosyal Yaşama 2 7,7 26-Ailesini ve Akrabalarını Sevme İlişkin Değerler 2 7,8 26-Yardımlaşma/ İnsanlara Faydalı Olma 1 3,8 26-Fedakârlık 1 3,8 26-Birlikte Uyum İçinde Yaşama 1 3,8 26-Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme 1 3,8 26-Dostluk 1 3,8 26-İyi Komşu Olma 1 3,8 26
(Sosyal Yaşama İlişkin 9 değer
işlenmiştir)-Doğa Olaylarına Karşı Duyarlılık 1 3,8 26-Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık Evrensel 2 7,7 26-Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Düşüncenin 2 7,7 26Bilme Gelişimine-Bitkileri Sevme İlişkin Değerler 1 3,8 26
(Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin
4 Değer İşlenmiştir)-Vatanseverlik 1 3,8 26-Kültürel Mirasa Duyarlılık Ülkeye 1 3,8 26-Millet Sevgisi Bağlılığa İlişkin 3 11,5 26-Atatürk Sevgisi Değerler 2 7,8 26-Yaşadığı Yerleşim Yerini Sevme 1 3,8 26
(Ülkeye Bağlılığa İlişkin 5 Değer
İşlenmiştir)-Zor Durumda Yılmamak 1 3,8 26-Kitap Okumayı Sevme Kişinin 2 7,7 26-Olumlu Düşünebilme Kendisini 2 7,7 26-Önerileri Dikkate Alma Tanımasına 2 7,7 26-Eşyaları Koruma İlişkin Değerler 1 3,8 26-Önyargılı Olmama 1 3,8 26-Değerbilirlik 1 3,8 26-Özgüvene Sahip Olma 1 3,8 26
(Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin 8
Değer İşlenmiştir)

Tablo 4.3.'te görüldüğü üzere 3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde toplam 26 değer kazandırılmak iştenmiş, bu değerlerden “Millet Sevgisi” (%11,5) değeri üç kez işlenerek, en fazla işlenen değer olduğu tespit edilmiştir. “Zor Durumlarda Destek Olma” (%7,7), “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” (%7,7), “Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık” (%7,7), “Hayal Kurmanın35



İcatların Temeli Olduğunu Bilme” (%7,7), “Atatürk Sevgisi” (%7,7), “Kitap Okumayı Sevme” (%7,7), “Olumlu Düşünebilme” (%7,7), “Önerileri Dikkate Alma” (%7,7) değerleri ikişer kez işlenmiştir. “Alçakgönüllülük” (%3,8), “Yardımlaşma/İnsanlara Faydalı Olma” (%3,8), “Fedakarlık” (%3,8), “Birlikte Uyum İçinde Yaşama” (%3,8), “Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme” (%3,8), “Dostluk” (%3,8), “İyi Komşu Olma” (%3,8), “Doğa Olaylarına Karşı Duyarlılık” (%3,8), “Bitkileri Sevme” (%3,8), “Vatanseverlik” (%3,8), “Kültürel Mirasa Duyarlılık” (%3,8), “Yaşadığı Yerleşim Yerini Sevme” (%3,8), “Zor Durumda Yılmamak” (%3,8), “Eşyaları Koruma” (%3,8), “Önyargılı olmama” (%3,8), “Değerbilirlik” (%3,8), “Özgüvene Sahip Olma” (%3,8) değerleri birer kez işlenmiştir.Değer kategorilerinde en çok değer “Sosyal Yaşama İlişkin Değerler” ve “Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin Değerler” kategorilerinde işlenmiştir. Değer kategorilerinde en az değer “Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir.
4.4. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde İletilen Alt Değerler ve 
Kategorilere İlişkin Bulgular4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerlerin, kaç metinde yer aldığı, toplam değerlere oranı ve hangi kategoride yer aldığı Tablo 4.4'te verilmiştir.
Tablo 4.4. İlkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerin kaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler

Alt Değerler Kategoriler f % N-Zor Durumlarda Destek Olma 2 7,7 26-Nezaket/Saygı Sosyal Yaşama 1 3,8 26-Birlikte Uyum İçinde Yaşama İlişkin Değerler 1 3,8 26-Paylaşma 1 3,8 26-İyi Komşu Olma 1 3,8 26
(Sosyal Yaşama İlişkin 5 değer
işlenmiştir)-Farklı Görüşlere Saygı Duyma 1 3,8 26-Sanata Saygı Evrensel 1 3,8 26-Sanatı Sevme Düşüncenin 1 3,8 26-Sanatçıya Saygı Gelişimine 1 3,8 26-Ağaç Sevgisi İlişkin Değerler 1 3,8 26-Şükür 1 3,8 26-Bütün Canlıları Koruma 1 3,8 26-Yaşadığı Çevreye Katkı Sağlama 1 3,8 26
(Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin
8 Değer İşlenmiştir)-Vatanseverlik Ülkeye 1 3,8 26-Millet Sevgisi Bağlılığa İlişkin 1 3,8 26-Türk Askerini Sevme Değerler 1 3,8 26
(Ülkeye Bağlılığa İlişkin 3 Değer
İşlenmiştir)
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Tablo 4.4. İlkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler (değerinkaç metinde yer aldığı/bulunma yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler (devamı)
Alt Değerler Kategoriler f % N-Cesur Olma 1 3,8 26-Zor Durumda Yılmamak Kişinin 1 3,8 26-Sağlıklı Beslenme Kendisini 1 3,8 26-Olumlu Düşünebilme Tanımasına 1 3,8 26-Tutumlu Olma İlişkin Değerler 1 3,8 26-Önerileri Dikkate Alma 1 3,8 26-Düzenli Olma 1 3,8 26-Eşyaları Koruma 2 7,7 26-Özverili Çalışma 1 3,8 26-Umutsuzluğa Kapılmama 1 3,8 26
(Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin 10 
Değer İşlenmiştir)

Tablo 4.4.'te görüldüğü üzere 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde toplam 26 değer kazandırılmak iştenmiş, bu değerlerden “Zor Durumlarda Destek Olma” (%7,7) ve “Eşyaları Koruma” (%7,7) değerleri iki kez işlenerek, en fazla işlenen değerler olduğu tespit edilmiştir. “Nezaket/Saygı” (%3,8), “Birlikte Uyum İçinde Yaşama” (%3,8), “Paylaşma” (%3,8), “İyi Komşu Olma” (%3,8), “Farklı Görüşlere Saygı Duyma” (%3,8), “Sanata Saygı” (%3,8), “Sanatı Sevme” (%3,8), “Sanatçıya Saygı” (%3,8), Ağaç Sevgisi” (%3,8), “Şükür” (%3,8), “Bütün Canlıları Koruma” (%3,8), “Yaşadığı Çevreye Katkı Sağlama” (%3,8), “Vatanseverlik” (%3,8), “Millet Sevgisi” (%3,8), “Türk Askerini Sevme” (%3,8), “Cesur Olma” (%3,8), “Zor Durumda Yılmamak” (%3,8), “Sağlıklı Beslenme” (%3,8), “Olumlu Düşünebilme” (%3,8), “Tutumlu Olma” (%3,8), “Önerileri Dikkate Alma” (%3,8), “Düzenli olma” (%3,8), “Özverili Çalışma” (%3,8) ve “Umutsuzluğa Kapılmama” (%3,8) değerleri birer kez işlenmiştir.Değer kategorilerinde en çok değer “Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir. Değer kategorilerinde en az değer “Ülkeye Bağlılığa İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir.
4.5. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değerlerin Görülme

Sıklığı, Oranları ve Değerlerin Kategorilere Göre Dağılımına İlişkin Bulgularİlkokul 1.2.3. ve 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerlerin, kaç metinde yer aldığı, toplam değerlere oranı ve hangi kategoride yer aldığı Tablo 4.5'te verilmiştir.
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Tablo 4.5. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler(değerin kaç metinde yer aldığı/genel oran yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler__________
Alt Değerler Kategoriler 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Genel

Oran-Alçakgönüllülük - 2 1 - 3(%2,4)-Emeğe Saygı - 1 - - 1(%0,8)-Yaşlıya Saygı - 1 - - 1(%0,8)-Zor Durumlarda Destek Olma - 1 2 2 5(%3,9)-Ailesini ve Akrabalarını Sevme 1 2 2 - 5(%3,9)-Topluma Örnek Olma 1 - - - 1(%0,8)-Yardımlaşma/İnsanlara Faydalı Olma Sosyal 1 2 1 - 4(%3,1)-Nezaket/Saygı Yaşama - - - 1 1(%0,8)-Doğruluk/Dürüstlük İlişkin 1 1 - - 2(%1,6)-Fedakârlık Değerler - - 1 - 1(%0,8)-Arkadaşlarını ve Başkalarını Sevme - 1 - - 1(%0,8)-Birlikte Uyum İçinde Yaşama - - 1 1 2(%1,6)-Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme - 1 1 - 2(%1,6)-Dostluk - - 1 - 1(%0,8)-Paylaşma - - - 1 1(%0,8)-İyi Komşu Olma - - 1 1 2(%0,8)-İnsanlara Yardımcı Olma 1 - - - 1(%0,8)-Yardımseverlik - 1 - - 1(%0,8)-Anne Babaya Sahip Çıkma - 1 - - 1(%0,8)
(Sosyal Yaşama İlişkin 19 
değer işlenmiştir)

5 14 11 6 36(%28,3)-Farklı Görüşlere Saygı Duyma - - - 1 1(%0,8)-Yeni Fikirler Üretebilme 1 - - - 1(%0,8)-Doğa Olaylarına Karşı Duyarlılık - - 1 - 1(%0,8)-Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık 2 2 2 - 6(%4,7)-Bilimsel Çalışma Yapmaya İstekli Olma Evrensel 1 - - - 1(%0,8)-Bilim İnsanına Saygı Duyma Düşüncenin 1 - - - 1(%0,8)-Sanata Saygı Gelişimine - - - 1 1(%0,8)-Sanatı Sevme İlişkin - - - 1 1(%0,8)-Sanatçıya Saygı Değerler - - - 1 1(%0,8)-Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme - 1 2 - 3(%2,4)-Hayvan Sevgisi 1 2 - - 3(%2,4)-Ağaç Sevgisi - - - 1 1(%0,8)-Şükür - - - 1 1(%0,8)-Bütün Canlıları Koruma - - - 1 1(%0,8)-Bitkileri Sevme - - 1 - 1(%0,8)-Yaşadığı Çevreye Katkı Sağlama - - - 1 1(%0,8)
(Evrensel Düşüncenin 
Gelişimine İlişkin 16 Değer 
İşlenmiştir)

6 5 6 8 25(%19,7)
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Tablo 4.5. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde iletilen alt değerler(değerin kaç metinde yer aldığı/genel oran yüzdeleri) ve alt değerlere ilişkin kategoriler (devamı)
Alt Değerler Kategoriler 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Genel

Oran-Gazilik 1 1 - - 2(%1,6)-Vatanseverlik 1 2 1 1 5(%3,9)-Milli Bayramları Sevme 2 - - - 2(%1,6)-Kültürel Mirasa Duyarlılık Ülkeye - 1 1 - 2(%1,6)-Millet Sevgisi Bağlılığa 1 1 3 1 6(%4,7)-Türk Askerini Sevme İlişkin - - - 1 1(%0,8)-Bayrak Sevgisi Değerler 1 1 - - 2(%1,6)-Atatürk Sevgisi 2 2 2 - 6(%4,7)-Yerli Malı Kullanma - 1 - - 1(%0,8)-Cumhuriyeti Sevme - 1 - - 1(%0,8)-Yaşadığı Yerleşim Yerini Sevme - - 1 - 1(%0,8)
(Ülkeye Bağlılığa İlişkin 11 
Değer İşlenmiştir)

8 10 8 3 29(%22,8)-Cesur Olma - - - 1 1(%0,8)-Zor Durumda Yılmamak 1 - 1 1 3(%2,4)-Sağlıklı Beslenme - - - 1 1(%0,8)-Kitap Okumayı Sevme 1 - 2 - 3(%2,4)-Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma 1 1 - - 2(%1,6)-Temizlik - 1 - - 1(%0,8)-Çalışkanlık Kişinin 1 - - - 1(%0,8)-Olumlu Düşünebilme Kendisini 1 2 2 1 6(%4,7)-İyi Olma Tanımasına - 1 - - 1(%0,8)-Tutumlu Olma İlişkin - 1 - 1 2(%1,6)-Sağlıklı Yaşamaya Özen Gösterme Değerler - 1 - - 1(%0,8)-Önerileri Dikkate Alma - 1 2 1 4(%3,1)-Düzenli Olma 1 - - 1 2(%1,6)-Eşyaları Koruma - - 1 2 3(%2,4)-Bencil Olmama - 1 - - 1(%0,8)-Önyargılı olmama - - 1 - 1(%0,8)-Özverili Çalışma - - - 1 1(%0,8)-Umutsuzluğa Kapılmama - - - 1 1(%0,8)-Değerbilirlik - - 1 - 1(%0,8)-Özgüvene Sahip Olma - - 1 - 1(%0,8)
(Kişinin Kendisini 
Tanımasına İlişkin 20 Değer 
İşlenmiştir)

6 9 11 11 37(%29,1)
(Toplam 66 Değer 
İşlenmiştir)

25 38 36 28 127(%100)
Tablo 4.5.'te görüldüğü üzere İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerde toplam 66 değer işlenmiştir. Bu değerlerden bazıları birden fazla kez işlendiği için toplamda 127 değer işlenmiştir. “Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık” (%4,7), “Millet Sevgisi” (%4,7), “Atatürk Sevgisi” (%4,7) ve “Olumlu Düşünebilme” (%4,7) değerleri altışar kez işlenerek,
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en fazla işlenen değerler olduğu tespit edilmiştir. “Zor Durumlarda Destek Olma” (%3,9), “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” (%3,9) ve “Vatanseverlik” (%3,9) değerleri beşer kez işlenmiştir. “Yardımlaşma/İnsanlara Faydalı Olma” (%3,1), “Önerileri Dikkate Alma” (%3,1) değerleri dörder kez işlenmiştir. “Alçakgönüllülük” (%2,4), “Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme” (%2,4), “Hayvan Sevgisi” (%2,4), “Zor Durumda Yılmamak” (%2,4) ve “Eşyaları Koruma” (%2,4) değerleri üçer kez işlenmiştir. “Doğruluk/Dürüstlük” (%1,6), “Birlikte Uyum İçinde Yaşama” (%1,6), “Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Etme” (%1,6), “İyi Komşu Olma” (%1,6), “Gazilik” (%1,6), “Milli Bayramları Sevme” (%1,6), “Kültürel Mirasa Duyarlılık” (%1,6), “Bayrak Sevgisi” (%1,6), “Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma” (%1,6), “Tutumlu Olma” (%1,6) ve “Düzenli Olma” (%1,6) değerleri ikişer kez işlenmiştir. “Emeğe Saygı” (%0,8), “Yaşlıya Saygı” (%0,8), “Topluma Örnek Olma” (%0,8), “Nezaket/Saygı” (%0,8), “Fedakârlık” (%0,8), “Arkadaşlarını ve Başkalarını Sevme” (%0,8), “Dostluk” (%0,8) , “Paylaşma” (%0,8), “İnsanlara Yardımcı Olma” (%0,8), “Yardımseverlik” (%0,8), “Anne Babaya Sahip Çıkma” (%0,8), “Farklı Görüşlere Saygı Duyma” (%0,8), “Yeni Fikirler Üretebilme” (%0,8), “Doğa Olaylarına Karşı Duyarlılık” (%0,8), “Bilimsel Çalışma Yapmaya İstekli Olma” (%0,8), “Bilim İnsanına Saygı Duyma” (%0,8), “Sanata Saygı” (%0,8), “Sanatı Sevme” (%0,8), “Sanatçıya Saygı” (%0,8), “Ağaç Sevgisi” (%0,8), “Şükür” (%0,8), “Bütün Canlıları Koruma” (0,8), “Bitkileri Sevme” (%0,8), “Yaşadığı Çevreye Katkı Sağlama” (%0,8), “Türk Askerini Sevme” (%0,8), “Yerli Malı Kullanma” (%0,8), “Cumhuriyeti Sevme” (%0,8), “Yaşadığı Yerleşim Yerini Sevme” (%0,8), “Cesur Olma” (%0,8), “Sağlıklı Beslenme” (%0,8), “Temizlik” (%0,8), “Çalışkanlık” (%0,8), “İyi Olma” (%0,8), “Sağlıklı Yaşamaya Özen Gösterme” (%0,8), “Bencil Olmama” (%0,8), “Önyargılı Olmama” (%0,8), “Özverili Çalışma” (%0,8), “Umutsuzluğa Kapılmama” (%0,8), “Değerbilirlik” (%0,8) ve “Özgüvene Sahip Olma” (%0,8) değerleri birer kez işlenmiştir.Değer kategorilerinde en çok değer, “Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir. Değer kategorilerinde en az değer ise “Ülkeye Bağlılığa İlişkin Değerler” kategorisinde işlenmiştir.
4.6. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi Yaklaşımı 
Basamaklarının Bulunmasına İlişkin Bulgularİlkokul 1. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımı maddelerinin, metinlerde bulunma sayıları ve oranları Tablo 4.6.'da verilmiştir.
Tablo 4.6. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi Yaklaşımı Basamakları Tablosu

Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. 10 100 102. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 10 100 10
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Tablo 4.6. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi YaklaşımıBasamakları Tablosu (devamı)________________________________________________________________________________
Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 4 40 104. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. 4 40 10
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. 1 10 10
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. 3 30 107. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir. 0 0 108. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 0 0 10
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. 2 20 10

İlkokul 1. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin hepsinde (%100) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır ve örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 4 metinde (%40) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 6 metinde (%60) ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorular, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. Sadece bir metinde (%10)öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. Üç metinde (%30) Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. İki metinde (%20) öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.
4.7. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi Yaklaşımı 
Basamaklarının Bulunmasına İlişkin Bulgularİlkokul 2. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımı maddelerinin, metinlerde bulunma sayıları ve oranları Tablo 4.7.'de verilmiştir.
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Tablo 4.7. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi YaklaşımıBasamakları Tablosu
Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. 20 90,9 222. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 18 81,8 223. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 9 40,9 224. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. 5 22,7 22
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. 0 0 22
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. 5 22,7 227. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir. 0 0 228. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 0 0 22
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. 3 13,6 22

2. Sınıf TDK'de yer alan 22 öyküleyici metinden 20'sinde (%90,9) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmakta, 2 metinde ise örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır. 18 metinde (%81,8) ise örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 9 metinde (%40,9) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 13 metinde ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorular 5 metinde (%22,7) değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olabilecek niteliktedir. Hiçbir metinde öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler 5 (%22,7) metinde yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. Üç metinde (%13,6) öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.
4.8. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi Yaklaşımı 
Basamaklarının Bulunmasına İlişkin Bulgularİlkokul 3. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımı maddelerinin, metinlerde bulunma sayıları ve oranları Tablo 4.8.'de verilmiştir.
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Tablo 4.8. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi YaklaşımıBasamakları Tablosu
Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. 21 91,3 232. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 17 73,9 233. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 9 39,1 234. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. 3 13 23
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. 0 0 23
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. 6 26 237. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir. 0 0 238. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 0 0 23
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. 5 21,7 23

İlkokul 3. Sınıf TDK'de yer alan 23 öyküleyici metinden 21'inde (%91,3) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmakta, 2 metinde ise örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır. 17 metinde (%73,9) ise örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 9 metinde (%39,1) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 14 metinde ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorular 3 metinde (%13) değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olabilecek niteliktedir. Hiçbir metinde öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler 6 (%26) metinde yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. 5 metinde (%21,7) öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.
4.9. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi Yaklaşımı 
Basamaklarının Bulunmasına İlişkin Bulgularİlkokul 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımı maddelerinin, metinlerde bulunma sayıları ve oranları Tablo 4.9.'da verilmiştir.
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Tablo 4.9. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi YaklaşımıBasamakları Tablosu
Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. 15 83,3 182. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 15 83,3 183. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 6 33,3 184. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. 0 0 18
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. 0 0 18
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. 2 11,1 187. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir. 0 0 188. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 0 0 18
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. 0 0 18

İlkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan 18 öyküleyici metinden 15'inde (%83,3) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmakta, 3 metinde ise örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır. 15 metinde (%83,3) ise örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 6 metinde (%33,3) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 12 metinde ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorulardan hiçbiri değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olabilecek nitelikte değildir. Hiçbir metinde öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler 2 (%11,1) metinde yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. Öyküleyici metinlerin hiçbirinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
4.10. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer Analizi 
Yaklaşımı Basamaklarının Bulunmasına İlişkin Genel Bulgularİlkokul 1.2.3 ve 4. sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinlerin değer analizi yaklaşımı maddelerinin, metinlerde bulunma sayıları ve oranları Tablo 4.10.'da verilmiştir.
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Tablo 4.10. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerde Değer AnaliziYaklaşımı Basamakları Tablosu_______________________________________________________________________________
Öyküleyici Metinlerde Aranan Maddeler f % N1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. 66 90,4 732. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 60 82,2 733. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 28 38,4 734. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. 12 16,4 73
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. 1 1,4 73
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. 16 21,9 737. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir. 0 0 738. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 0 0 73
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. 10 13,7 73

İlkokul 1.2.3 ve 4. Sınıf TDK'de toplam 73 öyküleyici metin bulunmaktadır. Bu metinlerden 66'sında (%90,4) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmakta, 7 metinde ise örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır. 60 metinde (%82,2) ise örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 28 metinde (%38,4) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 45 metinde ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorular 12 metinde (%16,4) değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olabilecek niteliktedir. Sadece 1 (%1,4) metinde öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler 16 (%21,9) metinde yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. 10 metinde (%13,7) öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.
4.11. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına 
Uygunluğuna İlişkin Bulgularİlkokul 1. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin, değerlerin kazandırılmasında değer analizi yaklaşımına uygunluğunu tespit ederken, metin değerlendirme formundaki “Var” veya “Yok” seçeneği, maddede yer alan özelliğin öyküleyici metinde bulunma durumuna göre
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işaretlenmiştir. “Var” olarak işaretlenen maddeler, toplam madde sayısının %30'undan az ise Değer Analizi Yaklaşımına “Uygun Değil”; %30-70 aralığında ise değer analizi yaklaşımına “Kısmen Uygun”; %70-100 aralığında ise değer analizi yaklaşımına göre “Uygun” olarak değerlendirilmiştir. Tablo 4.11.'de İlkokul 1. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin analizi yaklaşımına uygunluğuna ilişkin bulgular verilmiştir.
Tablo 4.11. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımı Değerlendirme Tablosu____________________________________________________________________________________________

f % N

1. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olan Metinler 0 0 10
2. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Kısmen Uygun Olan Metinler 5 50 10
3. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olmayan Metinler 5 50 10

Tablo 4.11'de görüldüğü üzere, ilkokul 1. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre tamamen uygun olan metin yoktur.İlkokul 1. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre kısmen uygun olan 5 metin vardır. Kısmen uygun olan metinlerin genel metinlere oranı %50'dir. Kısmen uygun olan metinler “Odam Lokanta”, “Çöpler Çöp Kutusuna”, 23 Nisan Kutlu Olsun”, “İbni Sina” ve “Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak?” metinleridir.İlkokul 1. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre uygun olmayan 5 metin vardır. Uygun olmayan metinlerin tüm metinlere oranı %50'dir. “Karakulak ile T omurcuk”, “Kanat Çırpan Uçurtmalar”, Bir Okul Gezisi”, “Dedemin madalyası” ve “Ekranza” metinleri DAY'a göre uygun değildir. 1. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.
4.11.1. Odam Lokanta Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Odam Lokanta” metni “Çocuk Dünyası” temasında yer almaktadır.Metinde düzensiz bir çocuk ile annesi arasında yaşanan bir olay anlatılmaktadır. Çocuğun annesi çocuktan odasını toplamasını ister. Çocuk odasını toplamak istemez. Çocuk tam evden çıkacakken annesinin ev işleri yapmaktan yorulduğunu görür. Bunun üzerine odasına döner ve odasını toplar. Bir davetiye hazırlar, salon kapısının altından atar. Annesi odasına gelir ve odanın toplanmış olduğunu görünce duygulanır ve ağlar.Metinde “Düzenli Olma” ve “Yardımlaşma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde düzensiz bir çocuk ve annesi arasında geçen bir olay anlatılmaktadır.
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2. Metinde düzenli olma, yardımlaşma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde çocuğun kendine sorduğu “Ne olur sanki toplamasam?”, “Gerçekten nasıl beceriyorum?” soruları öğrencileri dikkate ve ayırt etmeye yöneltmektedir.4. Metinde sorulan sorular, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir.8. Metinde, öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Odam Lokanta metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Odam Lokanta metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.11.2. Karakulak ile Tomurcuk Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Karakulak ile Tomurcuk” metni “Çocuk Dünyası” temasında bulunmaktadır.Metinde Karakulak adında bir kedi, Tomurcuk adında bir kuş ve bir kirpinin oyun oynarken yaşadıkları anlatılmaktadır. Karakulak ve tomurcuk top oynamaktadır. O esnada kirpiyi görürler. Kirpiyi oyuna davet ederler. Kirpinin oklarına değen top patlar. Kirpi üzülür. Üzülmemesini söylerler. Tomurcuk elimin üstünde kimin eli var oyununu oynayalım der. Karakulak patilerine kirpinin oklarının batacağı korkusuyla oynamak istemez. Bunun üzerine kirpi “Oynamasam da olur” der. Tomurcuk kör ebe oynayalım der. Karakulak ebe olur. Kirpinin oklarına eli değer ve canı yanar. Kirpi bu duruma çok üzülür. Karakulak arkadaşlarını nehrin kenarına götürür. Balıklarla konuşur ve baloncuk yapmalarını ister. En çok balonu kim patlatacak oyunu oynarlar. Kirpi bu oyunu kazanır ve çok mutlu olur.Metinde “Yeni Fikirler Üretebilme”, “Olumlu Düşünebilme” ve “Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Karakulak adında bir kedi, Tomurcuk adında bir kuş ve bir kirpinin oyun oynarken yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde yeni fikirler üretebilme, olumlu düşünebilme, kendi yeteneklerinin farkında olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.
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3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Karakulak İle Tomurcuk metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Karakulak İle Tomurcuk metni DAY'a göre uygun değildir.
4.11.3. Kanat Çırpan Uçurtma Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Kanat Çırpan Uçurtma” başlıklı metin “Çocuk Dünyası” temasında bulunmaktadır. Metinde bir uçurtma yarışmasında yaşananlar anlatılmaktadır. Çocuklar okuldan evlerine dönerken uçurtma yarışması yapılacağına dair bir afiş görürler. Uçurtmasını en yükseğe çıkaranın ödülü bisiklet olacaktır. Hemen uçurtmalarını yaparlar. Yarış başlar. Beyaz uçurtma hızla yükselir. Uçurtmanın sahibi çocuk uçurtmasına kuşları bağlamıştır. Daha sonra yüzlerce kuş gelir ve uçurtmayı daha yükseğe çıkarırlar. İp biter. Çocuk havalanır. Diğer çocuklar çocuğun ayaklarından yakalar ve hepsi yükselir. Bir gün sonra bir gölün üzerinden geçerken çocuk uçurtmanın ipini bırakır ve bütün çocuklar göle düşerler ve sonrasında evlerine dönerler.Metinde “Dürüstlük/Doğruluk” doğruluk değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir uçurtma yarışmasında çocukların yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde dürüstlük/doğruluk değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Kanat Çırpan Uçurtma metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Kanat Çırpan Uçurtma metni DAY'a göre uygun değildir.
4.11.4. Bir Okul Gezisi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Bir Okul Gezisi” başlıklı metin “Doğa ve Evren” temasında yer almaktadır.Metinde Zeynep adındaki bir kızın ve arkadaşlarının okul gezisinde yaşadıkları anlatılmaktadır. Zeynep hafta sonu anneannesinin evinde kalır. Pazar günü okul gezisine katılır. Gezi alanına varırlar. Dedesi salıncak kurar. Voleybol oynarlar, ip atlarlar. Çok eğlenirler ama aynı zamanda çok yorulurlar. Geri dönüşte aracın hızının fazla olduğunu görürler. Tedirgin olurlar. Aracın hızı yavaş yavaş düşer ve sonunda bir evin duvarına çarparak durabilirler. Köylüler yardıma koşarlar. Yeni bir araç gelene kadar köylülerin misafiri olurlar.Metinde “İnsanlara Yardımcı Olma” değeri kazandırılmak istenmiştir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Zeynep adındaki bir kızın ve arkadaşlarının okul gezisinde yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde insanlara yardımcı olma değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Bir Okul Gezisi metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Bir Okul Gezisi metni DAY'a göre uygun değildir.
4.11.5. Çöpler Çöp Kutusuna Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Çöpler Çöp Kutusuna” metni “Doğa ve Evren” temasında yer almaktadır.Metinde Yeşilcan, Can ve ailelerinin pikniğe giderken yaşadıkları anlatılmaktadır. Yeşilcan ve Can telefonla konuşup piknik için hazır olduklarını söylerler. İkisi de aileleriyle birlikte yola çıkarlar. Araba ile giderken Can su şişesini camdan dışarı atar. Yeşilcan ailesine bunun yanlış bir davranış olduğunu söyler. Daha sonra Can meyve suyu kutusunu da camdan dışarı atar. Ailesi Yeşilcan'a Can ile arabadan inince konuşabileceğini söylerler. arabadan indiklerinde etrafın çok fazla kirli olduğunu görürler.Metinde “Doğal Çevreye Duyarlılık”, “Temizlik” ve “Topluma Örnek Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Yeşilcan, Can ve ailelerinin pikniğe giderken yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde doğal çevreye duyarlılık, temizlik, topluma örnek olma, değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Düşünsene herkes bu şekilde çöpüne dışarı attığında etrafımız nasıl olur?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte soru vardır.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği”, “Düşünsene herkes bu şekilde çöpüne dışarı attığında etrafımız nasıl olur?” sorusu ile sorulmuştur.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
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Çöpler Çöp Kutusuna metninde 6 maddenin “VAR”, 3 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Çöpler Çöp Kutusuna metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.11.6. 23 Nisan Kutlu Olsun Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“23 Nisan Kutlu Olsun” metni “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer almaktadır. Metinde Ali ve Ayşe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaları anlatılmaktadır. Ali ve Ayşe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanırlar. Okula vardıklarında her yerin bayraklarla süslendiğini görürler. Bütün çocuklar en güzel kıyafetlerini giymiştir. Tören başlar. İstiklal Marşı'mız okunur. Şiir okuma sırası Ali ve Ayşe'ye gelir. Şiirlerini okurlar. Dedeleri onları tebrik eder ve Atatürk'ün çocuk sevgisini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın nasıl bayramlaştığı hakkında Ali ve Ayşe'ye anlatır.Metinde “Milli Bayramları Sevme”, “Atatürk Sevgisi” ve “Bayrak Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Ali ve Ayşe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaları anlatılmaktadır.2. Metinde milli bayramları sevme, Atatürk sevgisi, bayrak sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Bugün neden bayram biliyor musunuz?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltebilecek niteliktedir.4. Metinde, sorulan “Bugün neden bayram biliyor musunuz?” sorusu değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.23 Nisan Kutlu Olsun metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. 23 Nisan Kutlu Olsun metni DAY'a göre kısmen uygundur.
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4.11.7. Dedemin Madalyası Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Dedemin Madalyası” metni “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer almaktadır. Metinde Öykü ve dedesinin23 Nisan törenindeki konuşmaları anlatılmaktadır. Öykü ve 23 Nisan törenine gitmek için hazırlanırlar. Öykü dedesini asker kıyafeti içinde görünce çok şaşırır. Dedesinin kıyafetinde takılı olan madalyayı görünce madalyanın ne olduğunu sorar. “Bu madalya vatanımızı düşmanlardan kurt almak için savaşa katılan askerlere verilir.” der ve Atatürk'ün askerleri bir araya getirdiğini, halkın Atatürk'e yardım ettiğini, yeni meclisin nasıl kurulduğunu anlatır. Tören alanına gelirler ve ellerindeki bayrakları sallayarak bayramı kutlarlar.Metinde “Atatürk Sevgisi”, “Millet Sevgisi”, “Gazilik”, “Vatanseverlik” ve “Milli Bayramları Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Öykü ve dedesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenindeki konuşmaları anlatılmaktadır.2. Metinde Atatürk sevgisi, millet sevgisi, gazilik, vatanseverlik, milli bayramları sevme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Dedemin Madalyası metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Dedemin Madalyası metni DAY'a göre uygun değildir.
4.11.8. Ekranza Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Ekranza” metni “Bilim ve Teknoloji” temasında bulunmaktadır.
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Metinde Emre ve Eren adındaki kardeşlerin dedesini ziyaret etmek için gittikleri köylerindeki yaşadıkları anlatılmaktadır. Emre ve Eren tüm günlerini ekran karşında, tabletle oynayarak geçirmektedirler. Siberton adında bir köpekleri vardır. Emre ve Eren anne ve babalarıyla birlikte dedeleri hastalanınca onu ziyarete giderler. Köyde elektronik hiçbir alet yoktur. Dedeleri onlara masal anlatır. Yavru bir köpek verir. Neşeli adını verdikleri bu köpekle oynarlar. Geri dönecekleri zaman Neşeli'yi de yanlarında götürmek isterler. Babaları bir canlıya bakmanın Siberton'a bakmakla aynı şey olmadığını söyler. Emre ve Eren Neşeli'den ayrılmak istemediklerini söylerler. Hep birlikte arabaya binerler ve geri dönerler.Metinde “Doğa Sevgisi”, “Hayvan Sevgisi” ve “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Emre ve Eren adındaki kardeşlerin dedesini ziyaret etmek için gittikleri köylerindeki yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde doğa sevgisi, hayvan sevgisi, ailesini ve akrabalarını sevme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.Ekranza metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Ekranza metni DAY'a göre uygun değildir.
4.11.9. İbni Sina Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“İbni Sina” metni “Bilim ve Teknoloji” temasında yer almaktadır.Metinde Zeynep adındaki bir çocuk, İbni Sina'nın çocukken başından geçen olayları anlatmaktadır. İbni Sina çocukken okumaya, yazmaya, araştırmaya, incelemeye ve de öğrenmeye ilgili bir öğrencidir. Bitkiler ve hayvanlar hakkındaki soru ve yorumları öğretmenlerini
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şaşırtmaktadır. Bir gün kuyudan su çekerken ipin çok güçsüz olduğunu ama taşı kestiğini fark eder. Bunun üzerine okula gider ve matematiği daha iyi anlamak için çaba göstermeye karar verir. Kısa zamanda da sınıfın en başarılı öğrencilerinden biri olur.Metinde “Bilimsel Çalışma Yapmakta İstekli Olma” ve “Bilim İnsanına Saygı Duyma" değerleri kazandırılmak İstenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Zeynep adındaki bir çocuk, İbni Sina'nın çocukken başından geçen olayları anlatmaktadır.2. Metinde bilimsel çalışma yapmakta istekli olma, bilim insanına saygı duyma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “İnek sadece ot yedi halde neden şişman öğretmenim?”, “Peki neden matematiği anlamıyorum?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde sorulan sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde anlatılan, güçsüz ipin taşı kesmesi, öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı olabilecek nitelikte bir ifadedir.İbni Sina metninde 6 maddenin “VAR”, 3 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. İbni Sina metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.11.10. Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak? Başlıklı Metnin DAY'a Göre 
Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak?” metni “Bilim ve Teknoloji” temasında yer almaktadır.Metinde Kırçıl adındaki bir çocuğun kitap okumak için yaptıkları anlatılmaktadır. Kırçıl kitap okumaktadır. Hava kararır. Elektrikler kesilir. Mutfaktaki mumu yakar. Mum ışığı yeterli gelmez. Kilere gider gaz lambasını alır ama gaz lambasının içinde gaz yoktur. Duvarda asılı olan feneri görür. Bir eliyle feneri diğer eliyle kitabı tutmaya çalışır. Kırçıl çok yorulur. Uyuyakalır. Sabah uyanınca kitabına kaldığı yerden devam eder.

54



Metinde “Kitap Okumayı Sevme” ve “Zor Durumlarda Yılmamak” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Kırçıl adındaki bir çocuğun kitap okumak için yaptıkları anlatılmaktadır.2. Metinde kitap okumayı sevme, zor durumlarda yılmamak değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “O da ne?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. Kırçılın kitap okumak için gösterdiği çaba, sorunu çözmek için geliştirdiği çözüm yolları öğrencinin problem çözme yöntemini günlük yaşamına uygulayabilmesine yardımcı olacak niteliktedir.Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak? metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak? metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına 
Uygunluğuna İlişkin BulgularTablo 4.12.'de İlkokul 1. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin analizi yaklaşımına uygunluğuna ilişkin bulgular verilmiştir.
Tablo 4.12. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımı Değerlendirme Tablosu____________________________________________________________________________________________

f % N
1. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olan Metinler 0 0 22
2. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Kısmen Uygun Olan Metinler 13 59,1 22
3. Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olmayan Metinler 9 40,9 22
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Tablo 4.12'de görüldüğü üzere, ilkokul 2. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre tamamen uygun olan metin yoktur.İlkokul 2. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre kısmen uygun olan 13 metin vardır. Kısmen uygun olan metinlerin genel metinlere oranı %59,1'dir. Kısmen uygun olan metinler “Vızvız ile Gülnaz”, “Eski Oyuncak Bebek”, “Aile Fotoğrafları”, Anne Kedi ve Yavruları”, “Ormanın Renkleri Kimde?”, “Gazi Dede Cumhuriyet'i Anlatıyor”, “Gözüm Arkada Kalmayacak”, “Yerli Malı”, “Keloğlan ve Sihirli Tas”, “Hastane Günlerim”, “Temizlik Malzemeleri”, “Ya Tutarsa!” ve “Üç Elma Dört Öğrenci” metinleridir.İlkokul 2. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre uygun olmayan 9 metin vardır. Uygun olmayan metinlerin tüm metinlere oranı %40,9'dur. “İyiliksever Terlikçi”, “Çotanak”, “Düğün Yemeği”, “Bayram Armağanı”, “Bayrak”, “Doğum Tarihimi Sen Söyle!”, “Müzik Dinleyen İnekler”, “Uzayda Voleybol” ve “Onur Uzayda” metinleri DAY'a göre uygun değildir.2. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.
4.12.1. Vızvız İle Gülnaz Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Vızvız İle Gülnaz” metni “Biz ve Değerlerimiz” temasında bulunmaktadır.Metinde Vızvız ismindeki bir arı ile Gülnaz ismindeki bir çiçeğin arkadaşlıkları ve Vızvız'ın arkadaşları ile Gülnaz'a yardım etmeleri anlatılmaktadır. Gülnaz Vızvız'a bal yapması için her sabah ona çiçek tozu verir. Havaların çok ısınması sebebiyle Gülnaz suya ihtiyaç duyar. Su olmazsa Gülnaz kuruyacaktır. Bunu gören Vızvız arkadaşlarına Gülnaz'ın durumunu anlatır ve onlardan yardım ister. Vızvız ve arkadaşları yakındaki dereden birer yudum su alarak Gülnaz'ın toprağına su taşırlar. Gülnaz suyun taşınması ile birlikte tekrar canlanır. Gülnaz, Vızvız ve arkadaşları çok mutlu olurlar.Metinde “Arkadaşlarını ve Başkalarını Sevme”, “Yardımlaşma” ve “Zor Durumlarda Destek Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Vızvız adında bir arı ve Gülnaz adında bir çiçeğin arasında geçen olay anlatılmaktadır.2. Metinde arkadaşlarını ve başkalarını sevme, yardımlaşma, zor durumlarda destek olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.

56



6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.Vızvız İle Gülnaz metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. Vızvız İle Gülnaz metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.2. Eski Oyuncak Bebek Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Eski Oyuncak Bebek” metni “Biz ve Değerlerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde Ayşe adında bir çocuk ve annesi arasında geçen bir olay anlatılmaktadır. Ayşe'nin annesi Ayşe'ye eski bir oyuncak bebek hediye eder. Ayşe ve arkadaşları oyuncağın neden eski olduğunu merak ederler. Bunun üzerine Ayşe'nin annesi başından geçen olayı anlatır ve çocukların merakını giderir.Metinde “Dürüstlük/Doğruluk” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metin Ayşe ve annesi arasında geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Dürüstlük/Doğruluk değerleri aktarılmaya çalışılmıştır. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Annesi, niye böyle bir hediye seçmişti ki?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metnin “Hadi biraz yiyelim. Gittiğinde Hatice abla, bu kadar gönderdi, dersin.” dedi. Benim de canım pasta çekmişti ama pasta bir başkasına aitti. Onu istediğim kişiye veremezdim. Kararsız kalmıştım.” Bölümü öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandıracak nitelikte ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Eski Oyuncak Bebek” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Eski Oyuncak Bebek” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.3. Aile Fotoğrafları Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Aile Fotoğrafları” metni “Biz ve Değerlerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde Ezgi adındaki öğrencinin, ailesini, öğretmenine ve arkadaşlarına tanıtması anlatılmaktadır. Öğretmeni herkesin ailesini tanıtmasını ister. Ezgi bunun üzerine tüm aile üyelerinin resimlerini sınıfa getirir. Ailesinin tüm üyelerini tek tek arkadaşlarına tanıtır. Ezgi aile üyelerini tanıtırken, Ezgi, öğretmeni ve arkadaşları arasında fotoğraflar hakkında konuşmalar geçmektedir.Metinde “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Ezgi adındaki bir öğrencinin, aile üyelerini öğretmeni ve arkadaşlarına tanıtması konu olarak işlenmiştir.2. Ailesini ve Akrabalarını Sevme değerleri aktarılmaya çalışılmıştır. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Ezgi ne yapmış peki?”, “O da mı aileden biri?”, “Bu fotoğraf buraya nasıl geldi?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencinin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Aile Fotoğrafları” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Aile Fotoğrafları” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
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4.12.4. İyiliksever Terlikçi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“İyiliksever Terlikçi” metni “Biz ve Değerlerimiz” temasında bulunmaktadır.Metinde bir terlik satıcısının başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Terlik üretip satan bir adam, ürettiği terlikleri satmak üzere çarşıya gider. Terlikçi hiç terlik satamaz. Evine geri dönerken bir kedicik adama sokulur ve ona üşüdüğünü hissettirir. Bunun üzerine terlikçi terliklerden birinin içine kediciği yerleştirir ve kediciği üşümeyeceği bir yere bırakır. Yoluna devam eden terlikçi bir kömür satıcısı ile karşılaşır. Kömürcü terlikçiye kömür, terlikçi ise kömürcüye terlik verir. Evine varan terlikçi kömürcüden aldığı kömürleri yakar ve karışı ile ısınıp uyuyakalırlar. Sobadan bir peri çıkar ve “İyi ki terlikçiye yardım etmişim” der ve kaybolur. T erlikçi ve karısı sabah uyandıklarında bir kazan dolusu altın bulurlar. Küçük bir iyilik yapan terlikçi kocaman bir iyilik bulur.Metinde “Yardımlaşma”, “İyi Olma” ve “Hayvan Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir terlik satıcısının başından geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde yardımlaşma, iyi olma, hayvan sevgisi değerleri aktarılmaya çalışılmıştır. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik herhangi bir ifade yoktur.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“İyiliksever Terlikçi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “İyiliksever Terlikçi” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.5. Anne Kedi ve Yavruları Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular

“Anne Kedi ve Yavruları” metni “Dünya ve Çevre” temasında yer almaktadır.
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Metinde Ayşe adındaki bir kız, annesi ve anneannesinin başından geçen bir olay anlatılmaktadır. Ayşe annesi ile birlikte anneannesini ziyarete gider. Anneannesi evinin arka bahçesindeki anne kedi ve yavrularını gösterir. Ayşe, annesi ve anneannesi anne kedi ve yavrularına süt verirler. Onlara karton kutudan yuva yaparlar. Kediler de verilen sütü içer ve karton yuvaya yerleşirler ve yeni yuvalarında oyunlar oynarlar.Metinde “Yardımseverlik” ve “Hayvan Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Ayşe adında bir kız, annesi ve anneannesinin kedilere yaptıkları iyilik anlatılmaktadır.2. Metinde yardımseverlik ve hayvan sevgisi değerleri aktarılmaya çalışılmıştır. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde Ayşe, “Anne, kedi yavrusunu ısırıyor!” cümlesi ile kedinin yavrusunu ısırdığını zannetmiş fakat gerçeğin farklı olduğu sonraki cümle ile aktarılmıştır. Bu bölümden, öğrenciler, her şeyin görüldüğü gibi olmayabileceği sonucuna ulaşabilirler.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Anne Kedi ve Yavruları” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Anne Kedi ve Yavruları” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.6. Ormanın Renkleri Kimde? Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Ormanın Renkleri Kimde?” metni “Dünya ve Çevre” temasında bulunmaktadır.Metinde ormanda yaşayan bir ayı ve diğer hayvanlar arasında geçen bir olay anlatılmaktadır. Ormandaki hayvanlar mutluluk içinde yaşamaktadırlar. Mutlu olmayan tek hayvan ayıdır. Ayı diğer hayvanlara, para kazandıracak işler yapmadıkları için kızmaktadır. Ormandaki hayvanlar bir sabah uyandıklarında kırmızı renkli çiçekler, diğer sabah uyandıklarında sarı renkli çiçekler, ertesi sabah uyandıklarında mor renkli çiçekler ve sonraki sabah uyandıklarında beyaz renkli çiçekler yok olur. Hayvanlar bu duruma çok şaşırırlar. Çiçekleri
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ayı koparır ve kendine bir çiçekçi dükkânı açar. Ormandaki diğer hayvanlar bu duruma tepki gösterirler ama ayı aldırış etmez. Çiçekler olmadığı için arılar bal yapamaz. Ayı acıkır ve markete bal almaya gider. Marketçi ayıya “Sizin orman bal petekleriyle doluydu. Neden bal almaya geldin?” diye sorar. Arı da yaptığı hatanın farkına varır ve kazandığı parayla çiçek tohumları alır ve ormandaki diğer hayvanlarla birlikte her yeri çiçeklendirirler. Her yer renklenir ve tüm hayvanlar mutluluk içinde yaşarlar.Metinde “Başkalarının Haklarına Saygı Duyma” ve “Doğal Çevreye Duyarlılık” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde ormanda yaşayan bir ayı ve diğer hayvanlar arasında geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde başkalarının haklarına saygı duyma ve doğal çevreye duyarlılık değerleri aktarılmaya çalışılmıştır. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde geçen “Nereye gitmiş olabilirlermiş ki?”, “Bir de bakmışlar ki, ne görsünler?”, “Çiçeksiz orman olur mu?”, Ne olmuştu da?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönlendirecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde Market sahibinin ayıya sizin orman bal petekleriyle doluydu neden bal almaya geldin diye sorması ve ayının bu soru üzerine hatasının farkına varması, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına katkı sağlayacak niteliktedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ormanın Renkleri Kimde?” metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ormanın Renkleri Kimde?” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.7. Çotanak Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Çotanak” metni “Dünya ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde Uras adındaki bir çocuğun yaz tatili için gittiği köyündeki yaşadığı bir olay anlatılmaktadır. Uras köyüne ilk defa gitmektedir. Dedesi ve babaannesini görünce çok utlu olur.
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Dedesi onu fındık tarlasına götürür. Dedesi fındık ağacının dallarından üçlü bir grubu gösterir ve “Buna çotanak denir” der. Çotanağı koparır ve Uras'a verir. Uras da afiyetle fındıkları yer.Metinde “Doğa Sevgisi” ve “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Uras adındaki bir çocuğun başından geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde doğa sevgisi, ailesini ve akrabalarını sevme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Çotanak” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Çotanak” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.8. Düğün Yemeği Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Düğün Yemeği” başlıklı metin “Milli Kültürümüz” temasında yer almaktadır.Metinde Karagöz ve Hacivat'ın düğün merasimi üzerine konuşmaları anlatılmaktadır. Karagöz ve Hacivat sokakta karşılaşırlar. Karagöz Hacivat'ın çocuklarından birini evlendirdiğini zanneder. Hacivat da düğün merasiminin komşusuna ait olduğunu söyler. Aralarında düğün merasiminde gelinin annesinin, babasının ve kendisinin neler hissettiği konusunda konuşurlar. Konuşmanın ardından Karagöz ve Hacivat kol kola girerek düğün yemeğini yemeye giderler. Metinde “Kültürel Mirasa Duyarlılık” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Karagöz ve Hacivat arasında geçen olay anlatılmaktadır.
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2. Metinde kültürel mirasa duyarlılık değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Düğün Yemeği” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Düğün Yemeği” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.9. Bayram Armağanı Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Bayram Armağanı” metni “Milli Kültürümüz” temasında yer almaktadır.Metinde yaşlı bir amca ile amcanın cüzdanını bulan bir adam arasındaki olay anlatılmaktadır. Kasabanın birinde yaşlı bir amca tek başına yaşamaktadır. Amcanın şehirde yaşayan bir oğlu vardır. Oğlu babasını görmeye gelmemektedir. Bayram gelir. Yaşlı adam oğlu gelecek diye çok sevinçlidir. Kapısı çalar. Oğlunun geldiğini zanneder lakin gelen oğlu değil, yaşlı amcanın markette cüzdanını bulup getiren bir yabancıdır. Amca kendi oğlu zannettiği adama sarılır ve adam da tüm gün amcanın yanında kalır ve ona yardım eder. Akşam olunca da evden ayrılır. Yaşlı amca çok mutlu bir gün geçirmiştir.Metinde “Anne Babaya Sahip Çıkma” ve “Yaşlıya Saygı” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde yaşlı bir amca ile amcanın cüzdanını bulan bir adam arasında geçen olay anlatılmaktadır.2. Metinde anne babaya sahip çıkma, yaşlıya saygı değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.
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4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Bayram Armağanı” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Bayram Armağanı” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.10. Bayrak Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Bayrak” başlıklı metin “Milli Kültürümüz” temasında yer almaktadır.Metinde Elif adındaki bir çocuğun babasından bayrak hakkında bilgi alması işlenmektedir. Elif'in öğretmeni Elif'ten “Bayrak konulu bir şiir yazmasını ister. Elif de şiir yazmayı seven babasından yardım ister. Babası da Elif'e bayrağımızın şeklini, renginin, ay ve yıldızın nereden geldiğini, bayrak töreninde ne yapılması gerektiğini anlatır. Bu bilgiler ışığında Elif odasına gider ve şiirini yazar.Metinde “Bayrak Sevgisi” değer, kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Elif ve babası arasında geçen olay anlatılmaktadır.2. Metinde bayrak sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.
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8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Bayrak” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Bayrak” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.11. Gazi Dede Cumhuriyeti Anlatıyor Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile 
Elde Edilen Bulgular“Gazi Dede Cumhuriyeti Anlatıyor” metni “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Şenay adında bir öğrencinin Cumhuriyet üzerine yaptığı bir ödev anlatılmaktadır. Şenay'ın öğretmeni cumhuriyetin ne olduğuna dair bir ödev verir. Şenay, dedesinin gazi olması sebebiyle bu ödevi yapmak ister. Öğretmen kabul eder. Şenay eve gider ve dedesine ödevini söyler. Dedesi de cumhuriyetin nasıl kurulduğunu ve faydalarını anlatır.Metinde “Cumhuriyeti Sevme” ve “Gazilik” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Şenay adındaki öğrencinin Cumhuriyet ile ilgili ödevi yaparken yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde Cumhuriyet'i sevme ve gazilik değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?”, “Ödevinin konusu ne yavrum?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönlendirecek sorulardır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
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“Gazi Dede Cumhuriyeti Anlatıyor” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gazi Dede Cumhuriyeti Anlatıyor” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.12. Doğum Tarihimi Sen Söyle! Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Doğum Tarihimi Sen Söyle!” başlıklı metin “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk'ün doğum tarihi ile yapılan konuşmalar yer almaktadır. Bir toplantıda Atatürk'ün doğum tarihi tartışılmaktadır. Tartışmanın yoğunlaştığı sırada Atatürk bir öğretmene söz verir ve öğretmen de “Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıstır” der. Atatürk de doğum tarihinin 19 Mayıs olduğunu teyit eder.Metinde “Vatanseverlik” ve “Atatürk Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk'ün doğum tarihinin tartışıldığı bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde Vatanseverlik ve Atatürk Sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Doğum Tarihimi Sen Söyle!” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Doğum Tarihimi Sen Söyle!” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.13. Gözüm Arkada Kalmayacak Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Gözüm Arkada Kalmayacak” metni “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer almaktadır.
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Metinde Atatürk ve yolda karşılaştıkları Cemil adındaki bir çocuk arasında geçen bir olay anlatılmaktadır. Atatürk Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkar. Yolda Cemil adındaki çocukla karşılaşır. Atatürk cemile nerede oturduğunu, okula gidip gitmediğini sorar ve Cemil cevap verir. Cemil'e “Beni tanıyor musun?” der. Cemil de “Evet sen Gazi Paşa'sın” der. Atatürk Cemil'e büyüdüğünde ne olacağını sorar. Asker olacağım cevabını alır. Neden diye sorduğunda “Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım” cevabını alır. Atatürk yanındakilere “Evet, beyler... Görüyorsunuz, ulusun bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri, cumhuriyeti, ben onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.” der.Metinde “Atatürk Sevgisi”, “Vatanseverlik” ve “Millet Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk ve Cemil adındaki bir çocuğun arasında geçen konuşmalar anlatılmaktadır.2. Metinde Atatürk sevgisi, vatanseverlik, millet sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Peki, ne okuyorsun okulda?”, “Nereden biliyorsun?”, “Cemil, büyüdüğün zaman ne olacaksın?”, “Asker olup da ne yapacaksın?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönlendirecek sorulardır.4. Sorulardan “Asker olup da ne yapacaksın?” sorusu değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Gözüm Arkada Kalmayacak” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gözüm Arkada Kalmayacak” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.14. Yerli Malı Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Yerli Malı” başlıklı metin “Vatandaşlık Bilinci” temasında yer almaktadır.
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Metin bir öğretmenin öğrencilerine yerli malı kullanmanın önemi anlatması işlenmektedir. Metinde öğretmen yerli malının faydalarının ve ülkemize katkılarını anlatır. Berna adındaki öğrenci bir ürünün yerli malı olup olmadığını nerden anlayabileceklerini sorar ve öğretmen barkod numarası hakkında bilgi verir. Öğrenciler hangi malın Türk malı olduğunu öğrenirler.Metinde “Yerli Malı Kullanma” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir öğretmen ve öğrencileri arasında yerli malı ile ilgili geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde yerli malı kullanma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. “Peki, bir ürünün yerli malı olduğunu nereden anlarız öğretmenim?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönetecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Yerli Malı” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Yerli Malı” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.15. Keloğlan Ve Sihirli Tas Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Keloğlan Ve Sihirli Tas” metni “Vatandaşlık Bilinci” temasında yer almaktadır.Metinde Keloğlan'ın yaşadığı bir olay anlatılmaktadır. Keloğlan ihtiyar ve yoksul annesi ile birlikte yaşar. Keloğlan balık tutmaya gider. Büyük bir balık yakalar. Balığı temizlerken karnını açar ve balığın karnından bir tas çıkar. Tası su ile doldurur. Tasın içindeki suyu döktüğünde su altın olur. Tası suyla doldurur altın döker. Altınları alır ve lüks bir hayata kavuşur. Ama çok lüzumsuz harcama yapar. Gözünü hırs bürür. Annesi öğüt verir ama dinlemez. Keloğlan daha çok

68



altın elde etmek için ırmağın kenarına gider. Tası suya daldırır ve altın haline getirir. Elinden tası düşürür. T ası kurtarmak için suya atlar ama yüzme bilmediği için boğulacak gibi olur. T as ırmakta kaybolur gider. Hırsızlar altınları çalar. Annesi tasın ırmakta kaybolmasının daha iyi olduğunu söyler. Keloğlan annesinin sözleriyle teselli olur. Bir daha sihirli tası hiç anmaz.Metinde “Alçakgönüllülük” ve “Tutumlu Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Keloğlanın yaşadığı bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde alçakgönüllülük ve tutumlu olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. Keloğlan'ın tası kaybettikten sonra annesinin yanına gitmesi ve annesi ile arasında geçen konuşma öğrenciyi eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya yönlendirecek niteliktedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Keloğlan Ve Sihirli Tas” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Keloğlan Ve Sihirli Tas” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.16. Müzik Dinleyen İnekler Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Müzik Dinleyen İnekler” başlıklı metin “Vatandaşlık Bilinci” temasında yer almaktadır.Metinde bir çocuk ile amcası arasında geçen müzik ile ilgili bir olay anlatılmaktadır. Çocuk yaz tatilinde amcasının çiftliğine gider. Amcasının çiftliğinde hayvanlar vardır. Çocuk amcasının ineklere müzik dinlettiğini ve müziğin ineklerin daha çok süt vermesini sağladığını öğrenir. En az süt veren ineğin bile müzik dinleyince daha fazla süt verdiğini öğrenince şaşırır. Çocuk tavuklara da müzik dinletip daha fazla yumurta üretebileceklerini söyler ve herkes bu öneriye güler.Metinde herhangi bir değer kazanımı yoktur.
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Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Metinde herhangi bir değer eğitimi yoktur.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Müzik Dinleyen İnekler” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Müzik Dinleyen İnekler” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.17. Hastane Günlerim Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Hastane Günlerim” metni “Sağlık, Spor ve Oyun” temasında yer almaktadır.Metinde Büşra adındaki bir çocuğun hastanede başından geçen bir olay anlatılmaktadır. Büşra hasta olur. Hastaneye yatırılır. Doktor Çağrı Bey Büşra'yı muayene eder. Muayene esnasında Büşra'nın boğazını kontrol eder. Boğaz kontrolü yapılan çubuk Büşra'nın midesini bulandırır. Muayene sonucunda Büşra'ya iğne vurulur. Büşra öğretmenlerinin tavsiyesini dikkate almayıp hasta olduğu için çok pişman olur.Metinde “Sağlıklı Yaşamaya Özen Gösterme” ve “Önerileri Dikkate Alma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Büşra adında bir çocuğun başından geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde sağlıklı yaşamaya özen gösterme, önerileri dikkate alma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.
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5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. Büşra'nın öğretmenlerinin uyarılarına uymamasının sonucunda yaşadıkları öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlayacak niteliktedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. Büşra'nın kendine kızması ve öğretmenlerinin koridorlarda koşmamaları için yaptığı uyarılara aldırış etmemesi ve bunun sonucunda hasta olması, metni okuyan öğrencilerin bu problemle karşılaşmadan yaşamlarını devam ettirebilmelerine yardımcı olabilecek niteliktedir.“Hastane Günlerim” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Hastane Günlerim” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.18. Uzayda Voleybol Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Uzayda Voleybol” metnin “Sağlık, Spor ve Oyun” temasında yer almaktadır.Metinde Kuzey adındaki bir çocuğun hayali anlatılmaktadır. Kuzey' çok yorulmuştur. Yatağına uzanır ve yarınki voleybol maçını hayal eder. Ay dedeyi seyreder. Ay dedenin ona gülümsediğini fark eder. Ay dede ona voleybol oynamayı teklif eder. Kuzey kabul eder. Uzayın boşluklarına doğru ilerlerler. Voleybol karşılaşmasının yapılacağı alana varırlar. Kuzey bir takıma Ay dede karşı takıma geçer. Yıldızlar ve gezegenler tezahürat yaparlar. Topun yere düşmemesi ve sahanın sınırsız olması Kuzey'in aklına takılır. Ama önemli değil diye düşünür. Çünkü Kuzey için uzayda voleybol oynamak tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygudur.Metinde herhangi bir değer kazanımı yoktur.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Metinde herhangi bir değer eğitimi yoktur.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Uzayda Voleybol” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Uzayda Voleybol” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.12.19. Temizlik Malzemeleri Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Temizlik Malzemeleri” metni “Sağlık, Spor ve Oyun” temasında yer almaktadır.Metinde temizlik malzemelerinin birbirleriyle olan konuşmaları verilmiştir. Diş fırçası Beyza'nın dişlerinin temizliğini sadece kendisinin yaptığını söyler. Diş macunu bu duruma üzülür. Sabun Beyza'yı kendisinin temizlediğini, diş fırçasının sadece Beyza'nın dişlerini temizlediğini söyler ve diş fırçasının yaptığı işi küçümser. Lif sabunun sözlerine kızar ve kendisinin de Beyza'nın temizliğinde katkısı olduğunu söyler. Şampuan Beyza'nın saçlarını temizlediğini övünerek söyler. Tarak söz alır. Beyza'nın saçlarını kendinin taradığını ve saçlarının kendisi sayesinde düzenli olduğunu söyler. Su damlası söz alır. “Büyük küçük hepimizin bir görevi var ama biz bir takımız” der. “Övünülecek bir şey varsa damla arkadaşlarım ve ben övünürdük çünkü su damlaları olmasa hepiniz kir içinde kalırdınız” der ve musluktan süzülüp gider.Metinde “Temizlik”, “Alçakgönüllülük”, “Emeğe Saygı”, “Başkalarıyla Uyum İçinde Hareket Eme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde temizlik malzemelerinin kendi aralarındaki konuşmaları örnek olay olarak verilmiştir.2. Metinde temizlik, alçakgönüllülük, emeğe saygı, başkalarıyla uyum içinde hareket eme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Sabunun “Ben olmasam Beyza'nın ellerini, ayaklarını, yüzünü, vücudunu hatta saçlarını kim temizleyebilir?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. Metinde temizlik malzemelerinin kendi aralarındaki konuşmaları ve su damlasının onlara verdiği öğütler öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına katsı sağlayacak niteliktedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Temizlik Malzemeleri” metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Temizlik Malzemeleri” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.20. Ya Tutarsa! Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Ya Tutarsa!” başlıklı metin “Bilim ve Teknoloji” temasında yer almaktadır.Metinde Nasrettin Hoca ve dostları arasındaki geçen bir olay anlatılmaktadır. Dostları Nasrettin Hoca'yı göl başında bir işle meşgul olurken görürler. Ne yaptığını sorarlar. Nasrettin Hoca göle yoğurt mayası çaldığını söyler. Dostları bunun mümkün olmayacağını söylerler. Nasrettin Hoca da ya tutarsa cevabını verir.Metinde “Olumlu Düşünebilme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Nasrettin Hoca ve dostları arasında geçen bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde olumlu düşünebilme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Hiç göle çalınan maya tutar mı?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ya Tutarsa!” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ya Tutarsa!” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.21. Üç Elma, Dört Öğrenci Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Üç Elma, Dört Öğrenci” başlıklı metin “Bilim ve Teknoloji” temasında yer almaktadır. Metinde dört öğrencinin, öğretmenlerinin verdiği bir problemi çözmeleri anlatılmaktadır. Öğretmen dört öğrencinin sırasının üzerine üç elma bırakır ve bu üç elmayı eşit olarak paylaşmalarını ister. Öğrenciler eşit bir şekilde nasıl paylaşacaklarının cevabını bulmaya çalışırlar. Burak elmaları birer birer dört parçaya ayırdıklarında elmaları eşit olarak paylaşmış olacaklarını söyler ve dört öğrenci eşit bir şekilde elmaları yer.Metinde “Kendi Yeteneklerinin Farkında Olma” ve “Olumlu Düşünebilme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde dört öğrencinin bir problemi çözmeleri anlatılmaktadır.2. Metinde kendi yeteneklerinin farkında olma, olumlu düşünebilme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Elmalar nasıl eşit olarak paylaşılabilir?”, “Acaba Burak çözümü nasıl bulmuştu?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır. “Kolaymış değil mi? Aslında zor gibi görünen her sorunun çözümü kolaydır. Yeter ki çözmek için çaba gösterelim” cümleleri öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlayacak niteliktedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. Metinde geçen “Kolaymış değil mi? Aslında zor gibi görünen her
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sorunun çözümü kolaydır. Yeter ki çözmek için çaba gösterelim.” Cümleleri öğrencilere problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı olabilecek niteliktedir.“Üç Elma, Dört Öğrenci” metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Üç Elma, Dört Öğrenci” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.12.22. Uzayda Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Onur Uzayda” metni “Bilim ve Teknoloji” temasında yer almaktadır.Metinde Onur adlı bir çocuğun rüyasında gördükleri anlatılmaktadır. Onur kendisini uzay gemisinin içinde görür. Dünyadan uzaklaşmaktadır. Yıldızlara yaklaşacağını düşünür fakat yıldızlar dünyadan çok uzaktadır. Aya yaklaşır. Tam aya inecekken annesi uyandırır.Metinde “Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Onur adındaki bir çocuğun rüyası anlatılmaktadır.2. Metinde hayal kurmanın icatların temeli olduğunu bilme değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Onur Uzayda” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Onur Uzayda” metni DAY'a göre uygun değildir.
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4.13. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına 
Uygunluğuna İlişkin BulgularTablo 4.13.'de İlkokul 3. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin analizi yaklaşımına uygunluğuna ilişkin bulgular verilmiştir.
Tablo 4.13. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımı Değerlendirme Tablosu____________________________________________________________________________________________

f % NDeğer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olan Metinler 0 0 23Değer Analizi Yaklaşımına Göre Kısmen Uygun Olan Metinler 12 52,2 23Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olmayan Metinler 11 47,8 23
Tablo 4.13'de görüldüğü üzere, ilkokul 3. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre tamamen uygun olan metin yoktur.İlkokul 3. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre kısmen uygun olan 12 metin vardır. Kısmen uygun olan metinlerin genel metinlere oranı %52,2'dir. Kısmen uygun olan metinler “Kırlangıcın Dostluğu”, “Şakacı Fil”, “Çiftçi ve Oğulları”, “Gözüm Arkada Kalmayacak”, “Rüya Bahçesi”, “Rengini Arayan Top”, “Gökkuşağından bir Dünya”, “Kitapların Kulağını Büken Çocuk”, “Ninemin Öğrettikleri”, “Günebakanlar”, “Gezmeyi Seven Ağaç” ve Büyük Yarış” metinleridir.İlkokul 3. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre uygun olmayan 11 metin vardır. Uygun olmayan metinlerin tüm metinlere oranı %47,8'dir. “Atatürk'ün Yaşam Öyküsü”, “Atatürk'ün Çocuk Sevgisi”, “Kitap Sevgisi”, “Ay avcısı Eskimolar”, “Çocuk ve Bulut”, “En Güzel Çiçek”, “Kelebekler Vadisi”, “Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor”, “Komşunuz Evde Mi?”, “Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları” ve “Çocukça” metinleri DAY'a göre uygun değildir.3. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.

4.13.1. Kırlangıcın Dostluğu Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Kırlangıcın Dostluğu” başlıklı metin “Birey Ve Toplum” temasında yer almaktadır.Metinde kırlangıç ile meşe ağacının yaşadıkları anlatılmaktadır. Kırlangıç ilkbaharda ormana gelir. Dostu olan meşe ağacını arar. Dalına konduğu gürgen ağacı meşe ağacının kuruduğunu ve köylülerin onu kesip masa yaptıklarını söyler. Kırlangıç köye uçar ve meşe ağacının olduğu evi arar. Yorulur. Bir evin balkonuna konar. Meşe ağacı kırlangıca seslenir. Kırlangıç dostunu bulduğuna çok sevinir ama onun kesilip masa yapılmasına da çok üzüldüğünü
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söyler. Meşe ağacı üzülmemesini çünkü bu şekilde de işe yaradığını ve bu durumun kendini mutlu ettiğini söyler. Akşama kadar sohbet ederler. Akşam olunca kırlangıç ormana geri döner.Metinde “Dostluk” ve “Olumlu Düşünebilme” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde kırlangıç ile meşe ağacının yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde dostluk, olumlu düşünebilme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde anlatılan meşe ağacından masa yapılması, kırlangıcın bu duruma üzülmesi ve meşe ağacının ona üzülmemesi gerektiğini çünkü onun bu şekilde de işe yaradığını söylemesi öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Kırlangıcın Dostluğu” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Kırlangıcın Dostluğu” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.2. Şakacı Fil Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Şakacı Fil” başlıklı metin “Birey Ve Toplum” temasında yer almaktadır.Metinde Şakacı Fil'in başından geçenler anlatılmaktadır. Yağmur ormanlarının birinde şakacı bir fil yaşamaktadır. Şakacı Fil arkadaşlarına devamlı kötü şakalar yapar ve kahkahalarla güler. Diğer hayvanlar şakacı Fil'in şakalarından bunalırlar ve bir toplantı yaparlar. Bir gün fil uyurken hortumuna bir tıpa takarlar. Fil uyanınca nefes alamadığının farkına varır. Üfledikçe kendisini şişirir. Şiştikçe de yukarı çıkar. Yukarıda hava soğuk olduğundan nezle olur ve hapşırır ve hortumundaki tıpa çıkar. Yavaşça aşağı iner. Aşağı inişte biraz canı acır. Ormandaki hayvanlar file “Sen şaka yapınca bizim de canımız böyle acıyordu, bu şakadan sora bizim ne hissettiğimizi anlamışsındır” derler. Şakacı fil önceki yaptıklarından dolayı herkesten çok özür diler ve bir daha kötü şakalar yapmayacağına söz verir.Metinde “Birlikte Uyum İçinde Yaşama” değeri kazandırılmak istenmektedir.
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Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Şakacı Fil'in başından geçenler anlatılmaktadır.2. Metinde birlikte uyum içinde yaşama değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Fil ne demiş biliyor musunuz? Sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Şakacı Fil” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Şakacı Fil” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.3. Çiftçi ve Oğulları Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular

“Çiftçi ve Oğulları” metni “Birey Ve Toplum” temasında yer almaktadır.Metinde bir çiftçinin ve oğullarına verdiği ders anlatılmaktadır. Uzak bir ülkede bir çiftçi vardır. Çiftçinin de oğulları vardır. Çocuklar birbiriyle hiç anlaşamamaktadır. Çiftçi oğullarına ne kadar öğüt verirse versin herhangi bir fayda sağlayamaz. Çiftçi oğullarına bir örnek göstermek ister. Çocuklarını toplar. Bahçeye çıkıp çubuk toplamalarını ister. Çocuklar çubukları toplarlar. Çiftçi çubukları birleştirir ve iple bağlar. Bu çubukları çocukların kırmasını ister fakat hiçbiri kıramaz. Bunun üzerine çiftçi ipi çözer ve tek tek çubukları verir. Çubuklar kolayca kırılır. Bunun üzerine çiftçi oğullarına sizler de birbirinize destek olursanız size kimse zarar veremez, ama birbirinizi yalnız bırakırsanız siz de çubuklar gibi kolayca yıkılır zorluklar karşısında yenik düşersiniz.” Der. Çocuklar o günden sonra hiç kavga etmezler. Birbirleriyle iyi geçinir, birbirlerine her zaman yardım ederler.Metinde “Önerileri Dikkate Alma”, “Birlikte Uyum İçinde Hareket Eme”, “Zor Durumlarda Destek Olma” ve “Ailesini ve Akrabalarını Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:
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1. Metinde bir çiftçinin ve oğullarına verdiği ders anlatılmaktadır.2. Metinde önerileri dikkate alma, birlikte uyum içinde hareket eme, zor durumlarda destek olma, ailesini ve akrabalarını sevme, değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde anlatılan, çubukların tek tek kırılması ama birlik halindeyken kırılmaması, kardeşlerin kavga etmediklerinde daha güçlü olacağının anlatılması öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde verilen çiftçinin oğullarına verdiği örnek, öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı bir ifadedir.“Çiftçi ve Oğulları” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Çiftçi ve Oğulları” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.4. Atatürk'ün Yaşam Öyküsü Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Atatürk'ün Yaşam Öyküsü” başlıklı metin “Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk'ün hayatı anlatılmaktadır. Atatürk'ün anne ve babası onun doğumuna çok sevinirler. Adını Mustafa koyarlar. Mustafa büyür. Sarı saçlı çok güzel bir çocuk olur. Annesinin isteğiyle eski mahalle mektebine başlar. Daha sonra babası onu bizim okullarımıza benzeyen bir okula verir. Çok geçmeden babası ölür. Dayısının çiftliğinde yaşamaya başlarlar. Ama annesi Mustafa'nın okula gitmemesine dayanamaz ve onu teyzesinin yanına gönderir. Okuluna devam eder. Askeri okul sınavlarını kazanır. Çok çalışkan bir öğrencidir. Matematik dersini çok sevmektedir. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verir. Adı artık Mustafa Kemal'dir. Sakarya Savaşından sonra da Gazi Mustafa Kemal olur.Metinde “Zor Durumlarda Yılmamak” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk'ün hayatı anlatılmaktadır
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2. Metinde zor durumlarda yılmamak, değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılır değildir.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yoktur.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Atatürk'ün Yaşam Öyküsü” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Atatürk'ün Yaşam Öyküsü” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.5. Atatürk'ün Çocuk Sevgisi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Atatürk'ün Çocuk Sevgisi” başlıklı metin “Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk'ün milletini sevmesi ve bir baloda çocuklarla yaşadıkları anlatılmaktadır. Atatürk hangi yaşta olursa olsun tüm sevdiklerine çocuk diye seslenirdi. Atatürk bir gün çocuk balosuna gider. Küçük bir çocuk salonun ortasında kalır. Çocuk Atatürk'e hayranlıkla bakar ve Atatürk'ü öpmek istediğini söyler. Atatürk de öpmesini söyler. Diğer çocuklar da Atatürk'ü öpmek ister ve hepsi Atatürk'ü doya doya öper. Atatürk övünçle çevresindekilere “İşte benim kuşaklarım...” der.Metinde “Atatürk Sevgisi” ve “Millet Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk'ün milletini sevmesi ve bir baloda çocuklarla yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde Atatürk sevgisi ve millet sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Atatürk'ün Çocuk Sevgisi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Atatürk'ün Çocuk Sevgisi” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.6. Gözüm Arkada Kalmayacak Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Gözüm Arkada Kalmayacak” başlıklı metin “Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk ve yolda karşılaştıkları Cemil adındaki bir çocuk arasında geçen bir olay anlatılmaktadır. Atatürk Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkar. Yolda Cemil adındaki çocukla karşılaşır. Atatürk cemile nerede oturduğunu, okula gidip gitmediğini sorar ve Cemil cevap verir. Cemil'e “Beni tanıyor musun?” der. Cemil de “Evet sen Gazi Paşa'sın” der. Atatürk Cemil'e büyüdüğünde ne olacağını sorar. Asker olacağım cevabını alır. Neden diye sorduğunda “Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım” cevabını alır. Atatürk yanındakilere “Evet, beyler... Görüyorsunuz, ulusun bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri, cumhuriyeti, ben onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.” der.Metinde “Atatürk Sevgisi”, “Vatanseverlik” ve “Millet Sevgisi” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk ve Cemil adındaki bir çocuğun arasında geçen konuşmalar anlatılmaktadır.2. Metinde Atatürk sevgisi, vatanseverlik, millet sevgisi değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Peki, ne okuyorsun okulda?”, “Nereden biliyorsun?”, “Cemil, büyüdüğün zaman ne olacaksın?”, “Asker olup da ne yapacaksın?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönlendirecek sorulardır.4. Sorulardan “Asker olup da ne yapacaksın?” sorusu değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Gözüm Arkada Kalmayacak” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gözüm Arkada Kalmayacak” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.7. Rüya Bahçesi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular

“Rüya Bahçesi” metni “Hayal Gücü” temasında yer almaktadır.Metinde Gülistan adındaki bir kızın istemeden güllere zarar vermesi ve sonucunda hatasını anlaması anlatılmaktadır. Gülistan annesine ve öğretmenine en güzel gülü koparıp götürür. Öğretmeni Gülistan'a güllerin de canlı olduğunu söyler ama Gülistan güllerin canlı olmasına anlam veremez. Güller bu durumdan çok rahatsızdır. Kendi aralarında konuşurken bu rahatsızlıklarını dile getirirler. Dikenlerini Gülistan'a batırmayı teklif ederler ama bu hareketin kendilerine yakışmayacağını, Gül Perisi'nin bu durma bir çözüm bulacağını söylerler. Bu durumu Gül Perisi'ne anlatırlar. Gül Perisi Gülistan'ın uykusunda rüya bahçesine gittiğini söyler ve gülleri rüya bahçesine götürür. Güller Gülistan'ın etrafını sarar ve saçlarının çok güzel olduğunu, birer tel almak istediklerini söylerler. Gülistan canının acıyacağını belirterek bu duruma karşı çıkar. Güller Gülistan'ın saçlarından birer tel almak için ellerini uzatır. Gülistan “Yapmayın lütfen” diye bağırırken annesi Gülistan'ı uyandırır. Gülistan aynaya bakar. Saçlarının yerinde olmasına çok sevinir. Tekrar uyur ve uykusunda güllerden özür diler.Metinde “Önerileri Dikkate Alma”, “Doğal Hayata Duyarlı Olma” ve “Bitkileri Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Gülistan adındaki bir kızın istemeden güllere zarar vermesi ve sonucunda hatasını anlaması anlatılmaktadır.2. Metinde önerileri dikkate alma, doğal hayata duyarlı olma, bitkileri sevme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Güller nasıl canlı olabilir ki?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.
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5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde anlatılan, güllerin Gülistan tarafından koparılması ve buna karşılık güllerin Gülistan'ın saçından birer tel almak istemesi ama Gülistan'ın canının acıyacağı için buna karşı çıkması öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde anlatılan, güllerin kendi aralarındaki yaptıkları konuşmada dikenlerini kullanma teklifi ve ardından Gülistan'ı yaptığı hatadan döndürecek daha iyimser bir yol bulunması öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadelerdir.“Rüya Bahçesi” metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Rüya Bahçesi” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.8. Rengini Arayan Top Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Rengini Arayan T op” metni “Hayal Gücü” temasında yer almaktadır.Metinde renksiz bir topa, renkli olan arkadaşlarının yardım etmeleri anlatılmaktadır. Toplar hangi rengi almak istiyorsa o renge boyanacaklardır. Toplar gelir ve renklerini alırlar. Boyalar biter. Renksiz top boyanma işlemine geç kalır. Çok üzülür. Diğer toplar arkadaş olduklarını söylerler ve renksiz topa vurmaya başlarlar. Onlar sırayla vurdukça renksiz top boyanır. Renksiz top diğer toplara çok iyi arkadaşlar olduklarını söyler ve hepsine teşekkür eder.Metinde “Fedakârlık” ve “Zor Durumlarda Destek Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde renksiz bir topa, renkli olan arkadaşlarının yardım etmeleri anlatılmaktadır.2. Metinde fedakârlık, zor durumlarda destek olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Renksiz topun, renk dağıtımına geç kaldıktan sonra “Ben şimdi ne yapacağım?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde anlatılan meşe ağacından masa yapılması, kırlangıcın bu duruma üzülmesi ve meşe ağacının ona üzülmemesi gerektiğini çünkü onun bu şekilde de işe yaradığını söylemesi öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde anlatılan renksiz topa renkli topların nasıl yardım ettikleri öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı olacak nitelikte ifadeler içermektedir.“Rengini Arayan Top” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Rengini Arayan Top” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.9. Gökkuşağından Bir Dünya Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Gökkuşağından Bir Dünya” metni “Hayal Gücü” temasında yer almaktadır.Metinde Cengiz ile güneşin arkadaşlığı anlatılmaktadır. Cengiz güneşle bir anlaşma yapar. Güneş her gün bulutların arasından kendisini gösterir. Cengiz'in annesi de bu durumu fırsat bilip çamaşırlarını kurutur. Önceki gün hava yağmurludur. Cengiz çok sıkılmıştır. Pencere camına şekiller çizmekte annesi de onun bu davranışına sinirlenmektedir. Güneş çıkar. Cengiz annesine güneşin kendisine bir hediye verdiğini söyler. Annesi de onun adı gökkuşağı der. Cengiz kendince sorular sorar. Cengiz'in soruları annesini şaşırtır. Cengiz avizeden bir parça alır ve halının üzerine uzanarak güneşten gelen ışıkla her yeri boyadığını, güneşin kendisini ve kendisinin güneşi sevdiğini düşünür.Metinde “Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Cengiz ile güneşin arkadaşlığı anlatılmaktadır.2. Metinde hayal kurmanın icatların temeli olduğunu bilme değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Parmağımla çizdiğim resim, camları nasıl kirletebilir ki?”, “İyi de öyleyse niçin gökkuşağı demişler? Gökyüzünün beli mi var ki kuşak bağlasın?” soruları dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.
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5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Gökkuşağından Bir Dünya” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gökkuşağından Bir Dünya” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.10. Kitapların Kulağını Büken Çocuk Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile 
Elde Edilen Bulgular“Kitapların Kulağını Büken Çocuk” metni “Bilgi Hazinelerimiz” temasında yer almaktadır. Metinde Can adındaki bir çocuğun kitaplara istemeden de olsa zarar vermesi ve annesinin geliştirdiği çözüm anlatılmaktadır. Can kitap okumayı çok seven bir çocuktur. Anne ve babası alışverişe çıktıklarında ona hep kitap almaktadır. Can kitapları okurken bir hata yapmaktadır. Can kitapları okurken yıpranmasına neden olmaktadır. Annesi bu durumun yanlış olduğunu söyler ve ona kitap ayracı yapar. Can çok mutlu olur. Yapılan ayraçlardan sınıf arkadaşlarına da verir. Bir daha kitapların kulaklarını bükmez.Metinde “Kitap Okumayı Sevme” ve “Eşyaları Koruma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Can adındaki bir çocuğun kitaplara istemeden de olsa zarar vermesi ve annesinin geliştirdiği çözüm anlatılmaktadır.2. Metinde kitap okumayı sevme, eşyaları koruma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Anneciğim, bu yaptıkların nedir, ne işe yarayacak?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorulan soru, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde anlatılan meşe ağacından masa yapılması, kırlangıcın bu duruma üzülmesi ve meşe ağacının ona üzülmemesi gerektiğini çünkü onun bu şekilde de işe yaradığını söylemesi öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadelerdir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde, Can'ın annesinin kitapların zarar görmesini engellemek için ayraç yapması, öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı olacak niteliktedir.“Kitapların Kulağını Büken Çocuk” metninde 5 maddenin “VAR”, 4 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Kitapların Kulağını Büken Çocuk” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.11. Kitap Sevgisi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Kitap Sevgisi” başlıklı metin “Bilgi Hazinelerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde Ali ile arkadaşlarının kitap okuyarak oynadıkları oyun anlatılmaktadır. Ali ve arkadaşları buluşurlar. Günü nasıl değerlendireceklerini düşünürler. İçlerinden biri herkesin bir kitap okumasını ve onu arkadaşlarına anlatmasını söyler. Hepsi bu oyunu oynamak ister. Evlerine giderler. Birer kitapla her zaman oyun oynadıkları parka giderler. Kitaplarını okurlar ve birbirlerine anlatırlar. Hikâyesini en iyi anlatan olarak Ali'yi seçerler. Bu oyun onların en özel oyunu olur ve her gün oynamaya karar verirler.Metinde “Kitap Okumayı Sevme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Ali ile arkadaşlarının kitap okuyarak oynadıkları oyun anlatılmaktadır.2. Metinde kitap okumayı sevme değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.
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8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Kitap Sevgisi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Kitap Sevgisi” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.12. Ninemin Öğrettikleri Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Ninemin Öğrettikleri” metni “Bilgi Hâzinelerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde nine ve torununun milletimiz ve kültürel mirasımız üzerine yaptıkları konuşma anlatılmaktadır. Torunu öfkeli bir şekilde ninesinin yanına gelir. Ninesi ne olduğunu sorar. Torunu İlknur'un ninesinin içinde tekerleme olan masallar anlattığını söyler. Ninesi de ona bizim ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuzu ve tekerlemenin ne olduğunu anlatır. Torunu da bilgi hâzinesi zengin olan bir milletin çocuğu olmasına sevinir ve “Atalarımızın birikimi olan bu hazineleri öğrenip arkadaşlarıma, çevreme ve gelecekte çocuklarıma aktaracağım.” der.Metinde “Millet Sevgisi” ve “Kültürel Mirasa Duyarlılık” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde nine ve torununun milletimiz ve kültürel mirasımız üzerine yaptıkları konuşma anlatılmaktadır.2. Metinde millet sevgisi, kültürel mirasa duyarlılık değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Tekerleme nedir babaanneciğim?”, “Birikim ne?”, “Kim yapmış bunları?”, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ninemin Öğrettikleri” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ninemin Öğrettikleri” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.13. Ay Avcısı Eskimolar Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Ay Avcısı Eskimolar” metni “Dünya'mız ve Uzay” temasında yer almaktadır.Metinde Eskimoların ay ile yaşadıkları macera anlatılmaktadır. Genç Eskimo ayın dolunay olduğunu görür ve onu yakalayıp sadece kendinin değil herkesin ışığı olmasını düşünür. Köye gidip bütün gençleri toplar. Onlar ayı yakalamak için tepelerin üzerine çıktıkça ay daha da yükseğe çıkar. Düzlüğe inerler ay aşağı iner. Ayı yakalamanın mümkün olmadığını anlayan Eskimolar köylerine geri dönerler. Ay gökyüzünde kalır ve bulutsuz gecelerde insanların yolunu aydınlatmaya devam eder.Metinde “İnsanlara Faydalı Olma” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Eskimoların ay ile yaşadıkları macera anlatılmaktadır2. Metinde insanlara faydalı olma değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ay Avcısı Eskimolar” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ay Avcısı Eskimolar” metni DAY'a göre uygun değildir.
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4.13.14. Günebakanlar Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Günebakanlar” metni “Dünya'mız ve Uzay” temasında yer almaktadır.Metinde bir günebakan ve güneşin yaşadıkları anlatılmaktadır. Bütün günebakanlar yüzünü güneşe dönerken bir günebakan sırtını güneşe döner. Diğer günebakanlar sırtını dönen günebakana bu durumun sebebini sorarlar. O da “Gece uykumdan uyandım. Gökte soluk renkli bir güneş vardı. Beni hiç ısıtmadı. Oysa siz “Güneş bizi daima ısıtır.” demiştiniz der. Diğer günebakanlar da onun güneş değil ay olduğunu belirtirler ve güneşin insanları, hayvanları, bitkileri çok sevdiğini söylerler. Sabah olur. Güneş günebakanın kendine sırtının dönük olduğunu fark eder. Günebakana ne olduğunu sorar. Günebakan güneşe kırgın olduğunu söyler ve sebebini açıklar. O sırada bulutlar güneşin önüne geçer. Diğer günebakanlar güneşin kaybolmasıyla üzülürler. Sırtı dönük günebakan üzülmez ve kendilerine başka bir güneş bulabileceklerini söyler. Diğer günebakanlar başka bir güneşin olmadığını, güneşin bütün canlılar için çok önemli olduğunu söylerler. Yaşlı bir günebakan güneşin ışığından bir kısmını ay ve yıldızlara verdiğini ve gece gündüz hep kendilerini düşündüğünü söyler. Sırtı dönük günebakan hatasını anlar ve güneşten özür diler.Metinde “Önyargılı Olmama” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir günebakan ve güneşin yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde önyargılı olmama değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “İşte gece olduğunda güneş, ışığının birazını aya ve yıldızlara verir. Bunu niçin yapar biliyor musun?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
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4.13.15. Çocuk ve Bulut Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Çocuk ve Bulut” metni “Dünya'mız ve Uzay” temasında yer almaktadır.Metinde bir çocuğun bulutu keşfetmesi anlatılmaktadır. Çocuk dört yaşındadır. Gökyüzünde pamuğa benzeyen ama pamuk olmayan bir şey görür. Gökyüzünde hareket eden bu şeyi sahiplenir. Bulutun kaybolmasını kabullenemez. “Kim aldı onu?” diye sorar. Annesi neyi kimin aldığını anlamlandıramaz. Babasının aldığını düşünür. Tıraş olan babası yüzünde köpükle gelir. Babasına “Sen aldın değil mi onu baba?” diye sorar. Babası bunun bir oyun olduğunu zanneder. Evet, “Ben aldım” der. Çocuk bu duruma çok sevinir. Adam karısına bulutların toplandığını söyler. Annesi bulutlar diye haykırır. Çocuğunun istediği şeyin bulut olduğunu anlar. Çocuk ise dünyanın en güzel, en önemli, en büyük, en olağanüstü şeyini ilk bulmanın kıvancı için ellerini çırpar ve “Benim için aldın onu değil mi baba? Bulutumu isterim, bulutumu!” der.Metinde “Hayal Kurmanın İcatların Temeli Olduğunu Bilme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir çocuğun bulutu keşfetmesi anlatılmaktadır.2. Metinde insanlara faydalı olma değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Çocuk ve Bulut” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Çocuk ve Bulut” metni DAY'a göre uygun değildir.

“Günebakanlar” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir.“Günebakanlar” metni DAY'a göre kısmen uygundur.

90



4.13.16. En Güzel Çiçek Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“En Güzel Çiçek” metni “Sağlık Ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde Maviş ve arkadaşlarının öğretmenlerinin götürdüğü kır gezisinde yaşadıkları anlatılmaktadır. Maviş çiçekler kadar güzel bir kızdır. Yedi yaşına gelince okula başlar. Öğretmeni ve arkadaşları onu çok sever. Okuluna istekle gider. Günler haftalar geçer soğuk kış günleri geride kalır. Aydınlık bahar günleri gelir. Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşürler. Bu günlerden birinde öğretmenleri maviş ve arkadaşlarını kırlara çıkarır. Öğretmenleri öğrencilerinden en güzel çiçeği bulup getirmelerini ister. Çocuklar etrafa dağılırlar. Çiğdem, Selim, Mine, Ali çiçeklerini gösterirler. Öğretmenleri çok beğenir ve sıra Maviş'e gelir. Maviş eli boş dönmüştür. Öğretmeni, “Hiçbir şey bulamadın mı?” diye sorar. Maviş “Buldum ama hepsi birbirinden güzeldi ve çiçekler dalında güzel öğretmenim onları koparmaya kıyamadım” der. Öğretmeni de Maviş'in bu cevabı üzerine Maviş'i sarar ve öğrencilerine “Bizler Maviş'ten çok güzel bir ders aldık. En güzel olan sevmektir. Sevmek bize saygıyı getirir. Doğada var olan her şeyi sevmeliyiz. Çiçeği, böceği, toprağı, suyu kısaca canlı cansız her şeyi sevmeliyiz. Doğayı ve çevreyi sevip korursak doğa da tüm güzelliklerini bize sunar.” der.Metinde “Doğa Sevgisi/Doğal Çevreye Duyarlılık” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Maviş ve arkadaşlarının öğretmenlerinin götürdüğü kır gezisinde yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde doğa sevgisi/doğal çevreye duyarlılık değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
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4.13.17. Gezmeyi Seven Ağaç Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Gezmeyi Seven Ağaç” metni “Sağlık Ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde bir ağacın düşünceleri ve yaşadıkları anlatılmaktadır. Yemyeşil bir bahçede yaşayan bir ağaç vardır. O ağaç, çocuklar gibi koşup oynamak, dağları tırmanmak, denizlerde yüzmek ister. Fakat kökleriyle topraktan beslenmektedir. Yaprakları ile nefes alır. Gezip dolaşamamaktadır. Ömrünü hep aynı yerde kıpırdamadan geçirmek zorundadır. Yaz mevsiminin bitiminde sonbahar rüzgârı eser. Rüzgâr ağacı mutlu etmeye çalışır. Ağaç çok üzgündür. Rüzgâr neden böyle üzgün olduğunu sorar. Ağaç da “Dünyadaki bütün canlılar yürüyor, koşuyor, yüzüyor ya da uçuyor. Ben burada toprağa çakılıp kalmışım, oysa dünyayı dolaşmak yeni şeyler öğrenmek isterdim” der. Rüzgâr ağaçtan yapraklarından birini ister. Kuvvetlice eser. Ve bu yaprağı bir evin odasının ortasına düşürür. Ağacın yapraklarından birini suya düşürür. Yaprak denize kadar gider. Arabanın sileceklerini sıkışan yaprak uzun bir gezintiye çıkar, kamyonun kasasına dolan yapraklar ise başka ülkelere doğru yola koyulur. Sonunda ağacın dallarında hiç yaprak kalmaz ama zaten sonbaharda yaprakların hepsi dökülecektir. Ağaç bir sonraki sonbaharda yapraklarını nereye göndereceğin hayalini kurmaya başlar. Gezmeyi seven ağaç çok mutlu olur.Metinde “Olumlu Düşünebilme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde bir ağacın düşünceleri ve yaşadıkları anlatılmaktadır2. Metinde olumlu düşünebilme değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Metinde rüzgârın ağaca sorduğu “Neden böyle üzgünsün?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.

“En Güzel Çiçek” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir.“En Güzel Çiçek” metni DAY'a göre uygun değildir.
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9. Metinde anlatılan, rüzgarın ağacın problemini çözmesi, öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı olabilecek niteliktedir.“Gezmeyi Seven Ağaç” metninde 4 maddenin “VAR”, 5 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gezmeyi Seven Ağaç” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.18. Kelebekler Vadisi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Kelebekler Vadisi” başlıklı metin “Sağlık Ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde Cengiz adındaki bir çocuğun rüyasında gördükleri anlatılmaktadır. Cengiz yaz tatilindedir. Sabahları erkenden uyanıp denize gidip ve yüzer. Annesi Cengiz'i dikkatli olması hususunda uyarır ama Cengiz annesini dinlemez ve hasta olur. Annesi yatması gerektiğini söyler ve denize göndermez. Uykuya dalar. Uykusunda kelebekler vadisine gider. Ağaçlara birer birer sarılır. Kelebekleri uçurur. Mavi kelebek burada gördüklerini başkalarına anlatmamasını ister. Mavi kelebek “Eskiden bu vadide kuş seslerinden başka bir ses yoktu. Şimdilerde burayı gezip görmek için gelenler çevreyi kirletiyor, ağaçları sallıyor ve bizi en derin uykumuzdan uyandırıyorlar. Bu yüzden birçok arkadaşımız başka ülkelere göç etti.” der. Cengiz mavi kelebeğin anlattıklarından çok etkilenir ve kimseye hiçbir şey anlatmayacağını söyler. Cengiz birden uyanır. Gününün nasıl geçtiğini soran babasına hiç sıkılmadığını söyler.Metinde “Doğal Çevreye Duyarlılık” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Cengiz adındaki bir çocuğun rüyasında gördükleri anlatılmaktadır.2. Metinde doğal çevreye duyarlılık değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.
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4.13.19. Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi 
ile Elde Edilen Bulgular“Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor” metni “Değerlerimiz” temasında yer almaktadır. Metinde Hacivat'ın karagöz'e ve mektup yazmayı öğretmesi anlatılmaktadır. Karagöz Hacivat'ın söylediği her şeyi yanlış anlar. Hacivat da Karagözün doğru anlaması için çaba gösterir. Metinde herhangi bir değer kazanım amacı yoktur.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.20. Komşunuz Evde Mi? Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Komşunuz Evde Mi?” metni “Değerlerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde komşuluk hakkında bilgiler verilmektedir.Metinde “İyi Komşu Olma” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.

“Kelebekler Vadisi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespitedilmiştir. “Kelebekler Vadisi” metni DAY'a göre uygun değildir.
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3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Komşunuz Evde Mi?” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Komşunuz Evde Mi?” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.21. Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi 
ile Elde Edilen Bulgular“Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları” metni “Oyun ve Spor” temasında yer almaktadır. Metinde yoksul bir çocuğun sahip olduğu şeylerle mutlu olması anlatılmaktadır. Yazar yoksul bir çocuk tanımıştır. Bu çocuğu hiç oyuncağı yoktur ama oynadığı oyunlar vardır. Çocuğun gözleri, ağzı, kulakları, burnu, saçları, boynu, iki kolu, iki eli, iki ayağı onun oyunlarıdır. Çocuk kendince oyunlar geliştirmiştir. Sorular sormaktadır. Akşam olunca çocuğun bütün oyuncakları gözleri, ağzı, burnu, kulakları, saçları, boynu, kolları, elleri ve ayakları da çocukla birlikte uykuya dalar, sabah ise yeni günle birlikte hepsi oyunlarına yeni baştan başlamaktadır.Metinde “Değerbilirlik” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde yoksul bir çocuğun sahip olduğu şeylerle mutlu olması anlatılmaktadır.2. Metinde değerbilirlik değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.13.22. Büyük Yarış Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Büyük Yarış” metni “Oyun ve Spor” temasında yer almaktadır.Metinde kaplumbağa ve tavşanın yarışması anlatılmaktadır. Kaplumbağa ve tavşan iyi arkadaşlardır. Kaplumbağa tavşana yarışmayı teklif eder. Tavşan kaplumbağayı küçümser ama yinede bu teklifi kabul eder. Yarışma başlar. Tavşan dans ederek hareket eder. Kaplumbağa kendine inanarak yürür. Tavşan havuç tarlasına gider ve karnını doyurur. Ağacın altında uykuya dalar. Uyanır ve hemen koşmaya başlar ama kaplumbağa yarışı çoktan tamamlamıştır. T avşan çok utanır. Kaplumbağa da söyleyecek söz bulamaz.Metinde “Alçakgönüllülük” ve “Özgüvene Sahip Olma” değerleri kazandırılmaya çalışılmaktadır.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde kaplumbağa ve tavşanın yarışması anlatılmaktadır.2. Metinde doğa sevgisi/doğal çevreye duyarlılık değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılırdır.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Tavşanın kaplumbağayı küçük görmesi ve yarışı kaybetmesi öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler içermektedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Büyük Yarış” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Büyük Yarış” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.13.23. Çocukça Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Çocukça” başlıklı metin “Oyun ve Spor” temasında yer almaktadır.Metinde çocukların karşılıklı konuşarak yaptıkları canlandırma anlatılmaktadır. 1. Çocuk2. Çocuğa “Önce ayaksız, sonra dört ayaklı, sonra da iki ayaklı nedir? diye bir bilmece sorar. 2. Çocuk bu bilmecenin cevabını bulmaya çalışır ama cevabı bulamaz. 1. Çocuk bilmecenin cevabının “CUK-ÇO” olduğunu söyler. 2. Çocuk “CUK-ÇO ne demek?” diye sorar. 1. Çocuk “Sen şimdi CUK-ÇO, CUK-ÇO diyerek git. Yanıtı bulacaksınız” der. 2. Çocuk da “CUK-ÇO, CUK-ÇO, CUK-ÇO, CUK” diyerek çıkar. Metinde herhangi bir değer kazanım amacı güdülmemiştir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Çocukça” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Çocukça” metni DAY'a göre uygun değildir.
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4.14. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına 
Uygunluğuna İlişkin BulgularTablo 4.14.'de İlkokul 4. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin analizi yaklaşımına uygunluğuna ilişkin bulgular verilmiştir.
Tablo 4.14. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımı Değerlendirme Tablosu____________________________________________________________________________________________

f % NDeğer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olan Metinler 0 0 18Değer Analizi Yaklaşımına Göre Kısmen Uygun Olan Metinler 8 44,4 18Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olmayan Metinler 10 55,6 18
Tablo 4.14'te görüldüğü üzere, ilkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre tamamen uygun olan metin yoktur.İlkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre kısmen uygun olan 8 metin vardır. Kısmen uygun olan metinlerin genel metinlere oranı %44,4'tür. Kısmen uygun olan metinler “Paylaşmayı Öğrenen Sincap”, “Komşu Kunduzlar”, “İp Bacaklı Uzaylı Çocuk”, “En Büyük Takım Bizim Takım”, “Tutumsuzun Öyküsü”, “Ölümsüzleşen Bahçe”, “Cambaz Ali”, “Taşın Kovuğundaki Şişe” metinleridir.İlkokul 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre uygun olmayan 10 metin vardır. Uygun olmayan metinlerin tüm metinlere oranı %55,6'dır. “Atatürk'ün Çocukluğu”, “Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan”, “Babaanne ve Ihlamur Ağacı”, “Gökyüzündeki Dost”, “Oyuncakların Öfkesi”, “Şekerci Güzeli”, “Sihirli Çoraplar”, “İstanbul Dünyam”, “Ayşegül” ve “En Yararlı İş Hangisi” metinleri DAY'a göre uygun değildir.4. Sınıf TDK'de yer alan öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.

4.14.1. Paylaşmayı Öğrenen Sincap Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Paylaşmayı Öğrenen Sincap” metni “Birey Ve Toplum” temasında yer almaktadır. Metinde Seyrekdiş adındaki sincabın arkadaşlarıyla yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Seyrekdiş ve arkadaşları meşe, fındık ve ceviz ağaçlarından oluşan bir ormanda yaşamaktadır. Seyrekdiş bir gün unutulmuş bir piknik sepeti bulur. Sepette zıp zıp top ve şekerlemeler vardır. Hepsini yuvasına götürür. Arkadaşlarıyla oyun oynarken arkadaşları topu getirmesini isterler. Seyrekdiş topunu arkadaşlarına vermez. Arkadaşları oyunlar oynarken Seyrekdiş tek başına sıkılır. Arkadaşlarının yanına gider ve onlarla top oynamak ister. Arkadaşları da topuna zarar gelir diyerek onunla oynamazlar. Seyrekdiş hatasını anlar. Onlardan özür diler ve arkadaşları onu affeder. Kış gelir. Seyrekdiş kış için biriktirdiği erzaklarının fareler tarafından çalındığını fark
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eder. Yan komşusu Bilmiş'in yanına gider ve durumu anlatır. Bilgin de Seyrekdiş'in yuvasını başka bir ağaca taşımayı ve herkese haber salıp Seyrekdiş'e yardım etmeyi önerir. Seyrekdiş yeni evine geçer ve herkes Seyrekdiş'e yardım eder. Seyrekdiş o kışı çok rahat geçirir ve paylaşmanın değerini anlar.Metinde “Zor Durumlarda Destek Olma” ve “Paylaşma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Seyrekdiş adındaki sincabın arkadaşlarıyla yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.2. Metinde zor durumlarda destek olma ve paylaşma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Nasıl oluyor da o kadar uğraşarak biriktirdiği yemişleri böyle hızla tükeniyormuş?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Paylaşmayı Öğrenen Sincap” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Paylaşmayı Öğrenen Sincap” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.2. Komşu Kunduzlar Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Komşu Kunduzlar” metni “Birey Ve Toplum” temasında yer almaktadır.Metinde komşu kunduzların yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır. Anne kunduz yavrularını alıp annesinin yanına gider. Bir hafta sonra anne kunduz ve yavruları yuvaya döndüklerinde kendi yuvalarının iki kavak üstüne başka bir kunduzun yuva yaptığını görürler. Anne kunduz yeni komşusuna yuvasını hemen kaldırmasını yoksa yuvasını yıkacağını söyler. Komşu kunduz ise derenin herkese yeteceğini söyler. Gece yarısı herkes uyuyunca anne kunduz komşu kunduzun yuvasını yıkar. Sular ve odun parçaları şiddetle gelir ve kendi yuvasını yıkar. Yavruları boğulmak
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üzeredir. Komşu kunduz yavruları ve anne kunduzu kurtarır. Anne kunduz ne diyeceğini bilemez. Olayı duyan Kral Kuskunduz “Küçük bir haksızlığa uğradığınız zaman, onu gidermek için daha büyük bir haksızlık yapmayın!” der ve o günden sonra kunduzlar birbirleriyle iyi geçinip aralarındaki sorunları iyilikle çözerler.Metinde “İyi Komşu Olma”, “Birlikte Uyum İçinde Yaşama”, ve “Zor Durumlarda Destek Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde komşu kunduzların yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde iyi komşu olma, birlikte uyum içinde yaşama, zor durumlarda destek olma, değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Komşu Kunduzlar” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Komşu Kunduzlar” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.3. Atatürk'ün Çocukluğu Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Atatürk'ün Çocukluğu” metni “Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk'ün çocukluğu, hangi okullarda okuduğu ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan hayatı anlatılmaktadır.Metinde herhangi bir değer kazanım amacı yoktur.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun yeterince açık ve anlaşılır değildir.3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.
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4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte değildir.5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasına dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.8. Metinde öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Atatürk'ün Çocukluğu” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Atatürk'ün Çocukluğu” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.4. Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile 
Elde Edilen Bulgular“Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan” metni “Atatürk” temasında yer almaktadır.Metinde Atatürk ve diğer askerlerin konuşmaları anlatılmaktadır. 1918 yılı sonbaharında mütareke imzalandıktan sonra askerler bir akşam yemeğinde buluşurlar. Yabancı general Türk askeriyle omuz omuza kahramanca dövüşmekten guru duyduğunu söyler. Yenilmiş olsalar da Türk askerini hiçbir zaman unutmayacağını dile getirir. Bu karamsar sözlerin ardından Mustafa Kemal söz alır ve sert bir sesle “Dostlarımız için durumun ne olduğu, elbette kendilerine malûmdur. Onlar için savaş bitmiş sayılabilir. Fakat Türk ulusal savaşı yeni başlamaktadır. Dileyelim ki yenilmiş görünen bütün uluslar için durum aynı olsun.” der. Atatürk umutsuzluğa hiçbir zaman düşmeyen bir insandır. Ona “Ordu yok!” demişler; “Kurulur!” demiştir. “Para yok!” demişler; “Bulunur!” demiştir.. “Düşman çok!” demişler; “Yenilir!” demiştir ve bütün dedikleri olmuştur.Metinde “Zor Durumlarda Yılmamak”, “Olumlu Düşünebilme” ve “Türk Askerini Sevme” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Atatürk ve diğer askerlerin konuşmaları anlatılmaktadır.2. Metinde zor durumlarda yılmamak, olumlu düşünebilme, Türk askerini sevme değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.
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4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.5. Babaanne ve Ihlamur Ağacı Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Babaanne ve Ihlamur Ağacı” metni “Sağlık ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde babaanne, torunları ve misafirlerinin ıhlamur ağaçları ile ilgili yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır. Babaannenin bahçesinde Küçük Gümüş ve Büyük Gümüş adında iki ıhlamur ağacı vardır. Babaanne torunlarına ıhlamur ağaçları hakkında bilgiler verir. Hasta olunca içilince insanlara faydalı olduğunu ve udun burguluk denen bölümünün ıhlamur ağacından yapıldığını söyler. Bir yaz günü akrabaları gelir. Çocuklar salıncak kurmak isterler. Salıncağı kurmak için ıhlamur ağaçlarına salıncakların ipini vidalarlar. Salıncak sallandıkça vidalar ıhlamur ağaçlarının canını acıtır. Bunu gören babaanne vidaları söker. Ağaçların gövdelerinde açılan yaraya çamur sürer “Bu ağaçlar da bizler gibi canlı. Onlara zarar verecek şeyler yapmak hiç doğru bir davranış değil.” der. Misafirler ağaçlara özür dileyerek bakar. Bir rüzgâr eser ve mis gibi ıhlamur kokar. Bu koku ağaçların özrü kabul ettiğinin göstergesidir.Metinde “Ağaç Sevgisi” ve “Bütün Canlıları Koruma” değerleri kazandırılmak istenmiştir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde babaanne, torunları ve misafirlerinin ıhlamur ağaçları ile ilgili yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde ağaç sevgisi ve bütün canlıları koruma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde, dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.
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4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Babaanne ve Ihlamur Ağacı” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Babaanne ve Ihlamur Ağacı” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.6. İp Bacaklı Uzaylı Çocuk Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“İp Bacaklı Uzaylı Çocuk” metni “Sağlık ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde sağlıklı beslenmeyen bir çocuğun yaşadıkları anlatılmaktadır. Meyve sebze sevmeyen devamlı çikolata ve şeker yiyen bir çocuk vardır. Anne çocuğu yemeğe çağırır. Çocuk yemek istemediğini söyler ve annesi cezalı olduğunu söyleyip odasına gönderir. Çocuk odasındayken bir ses duyar ve karşısında uçan daireden inen bacakları ve kolları ip gibi incecik ama kafası, elleri ve ayakları kocaman bir çocuk görür. Uzaylı çocuk, çocuğa birlikte kendi ülkesine gitmeyi teklif eder. Çocuk kabul eder. Uzaylı çocuğun ülkesinde her şey çikolata ve şekerden yapılmıştır. Çocuklar acıkırlar ve yolda duran bir arabanın kenarından ve bir evin penceresinden koparıp yerler. Çocuk su içer ama canı portakal suyu ister fakat ağaçlar, hayvanlar yoktur. Çocuk bu duruma çok şaşırır ve “Peki, sebze yemeden, meyve yemeden, et yemeden burada çocuklar nasıl büyüyebiliyor?” diye sorar. Uzaylı çocuk da “Neden büyümesinler, bak bana, pek güzel büyüyorum işte!” der. Çocuk uzaylı çocuğun kollarının ve bacaklarının incecik kafasının kocaman olduğunun farkına varır. Annesinin güzel yemekleri gelir aklına. Uzaylı çocuk “Peki, seni evine götüreyim. Ama bir daha sakın yemekte huysuzluk yapma.” Der. Çocuk da bir daha huysuzluk yapmayacağını söyler. Göz açıp kapayana kadar çocuğun odasına gelirler. Uzaylı çocuk el sallayıp gider. Tam o sırada annesi “Haydi masaya... Yemek saati geldi!” der.Metinde “Sağlıklı Beslenme” ve “Önerileri Dikkate Alma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:
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1. Metinde sağlıklı beslenmeyen bir çocuğun yaşadıkları anlatılmaktadır.2. Metinde sağlıklı beslenme, önerileri dikkate alma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Neden huysuzluk edermiş acaba?”, ““İnek neden beslenir?”, ““Neden büyümesinler?” soruları öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“İp Bacaklı Uzaylı Çocuk” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “İp Bacaklı Uzaylı Çocuk” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.7. Gökyüzündeki Dost Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Gökyüzündeki Dost” metni “Sağlık ve Çevre” temasında yer almaktadır.Metinde bir yağmur damlasının serüveni anlatılmaktadır. Daha önce yeryüzüne hiç inmemiş bir yağmur damlası vardır. Yeryüzüne ilk defa ineceği için çok heyecanlıdır. Daha önce yeryüzüne inen arkadaşları ona yeryüzü hakkında bilgi verirler. Buluttan atlarlar. Küçük yağmur damlası gökyüzünden insanları seyreder. Sokaklarda renk renk şemsiyelerini açmış insanlar vardır. Küçük yağmur damlası toprak kokusunu içine çeker ve “Biz yağmurlar ne güzel şeylermişiz” diye kendi kendine konuşur bir yandan da nereye düşeceğim diye düşünür. Sokağın ortasında saçları sırılsıklam, ağzını açmış gökyüzüne bakan bir çocuk vardır. Küçük yağmur damlası çocuğa yaklaşır. Çocuğun ağzına düşecekken, kayarak çocuğun yüzüne düşer. Çocuk yürür, bir vitrinin önünde durur ve aynaya bakar. Yüzündeki damlayı görür. T am eliyle yağmur damlasının silecekken vazgeçer ve yağmur damlasının gülümser. Güneş açar yağmur damlaları buharlaşmaya başlar küçük yağmur damlası da çocuğun kulağına “Güneş bizi çağırıyor. Gitmemiz gerekli. Ama merak etme yine geleceğim.” der. Çocuk da “Haydi git seni bekleyeceğimi unutma.” der.
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Metinde herhangi bir değer kazanımı yoktur.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılır değildir.3. Metinde dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Gökyüzündeki Dost” metninde 0 maddenin “VAR”, 9 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Gökyüzündeki Dost” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.8. En Büyük Takım Bizim Takım Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“En Büyük Takım Bizim Takım” metni “Oyun ve Spor” temasında yer almaktadır.Metinde iki kardeşin bir futbol karşılaşmasını, rakip takıma ait bölümde izlerken ve maçın bitiminden sonra yaşadıkları anlatılmaktadır. İki kardeş Bahçespor, babaları ise Kartalspor taraftarıdır. Babaları ile iki takımın karşılaşmasını izlemek üzere stadyuma giderler. Maçı Kartalspor'a ayrılan bölümde izlerler. Bahçespor Kartalspor'a gol atar. Çocuklar sevinir, babaları ve diğer Kartalspor taraftarları ise üzülür. Çocukların sevindiğini gören bir Kartalspor taraftarı çocuklara tepki gösterir. Babaları ise onların çocuk olduğunu söyler. Kartalspor da bir gol atar. Maç bu şekilde biter. Eve dönerken sokaklarına geldiklerinde çocuklar “En büyük Bahçespor, başka büyük yok!” diyerek sevinirler. Babaları da “Hadi canım sizde” der.Metinde “Farklı Görüşlere Saygı Duyma” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde iki kardeşin bir futbol karşılaşmasını, rakip takıma ait bölümde izlerken ve maçın bitiminden sonra yaşadıkları anlatılmaktadır.
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2. Metinde farklı görüşlere saygı duyma değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Neler yapar acaba?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“En Büyük Takım Bizim Takım” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “En Büyük Takım Bizim Takım” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.9. Oyuncakların Öfkesi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Oyuncakların Öfkesi” metni “Oyun ve Spor” temasında yer almaktadır.Metinde Memo adındaki bir çocuğun oyuncaklarıyla olan konuşmaları anlatılmaktadır. Memo oyuncaklarına zarar veren bir çocuktur. Oyuncakları bir gün Memo'nun karşısına geçer ve Memo'dan hesap sorarlar. Memo “Ben size ne yaptım?” diye sorar. Ayı, maymun, kuzu, lokomotif ve uçak şikayetlerini sıralarlar. Memo oyuncaklarına hak verir. Oyuncaklar hep bir ağızdan konuşmaya başlarlar. Kitap arkadaşlarından susmalarını ister. Memo'nun hatasını anladığını söyler. oyuncaklar Memo'nun cezasını çekmesi gerektiğini söylerler. Cezası ise oyuncakların Memo'yu terk etmesi olacaktır. Memo hayır diye haykırır ve “Siz olmazsanız uzun kış günlerinde ne yaparım ben? Gitmeyin, n'olur gitmeyin” der. Oyuncaklar gitmekte kararlıdır. Memo birden annesinin sesiyle uyanır. Annesi “Kötü bir düş görüyorsun galiba” der. Memo uyanır uyanmaz oyuncaklarına bakar. Hepsi oldukları yerde durmaktadır. Annesine, birlikte oyuncaklarını onarmak istediğini söyler. annesi de kabul eder.Metinde “Eşyaları Koruma” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Memo adındaki bir çocuğun oyuncaklarıyla olan konuşmaları anlatılmaktadır.
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2. Metinde eşyaları koruma değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek sorular sorulmamıştır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Oyuncakların Öfkesi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Oyuncakların Öfkesi” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.10. Tutumsuzun Öyküsü Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Tutumsuzun Öyküsü” metni “Üretim, Tüketim ve Verimlilik” temasında yer almaktadır. Metinde tutumsuz bir çocuktan, sahip olduğu eşyaların şikâyetçi olduğu bir mahkeme ortamı canlandırılmaktadır. Sınıfta mahkeme ortamı oluşturulur. Bir yargıç, bir çocuk, tutumsuz bir çocuk ve tutumsuz çocuğun eşyaları vardır. Yargıç tutumsuz çocuğu çağırır. Tutumsuz çocuğu suçlayan kalem, silgi, palto, sulu boya ve kumbara şikâyetlerini sıralarlar. Tutumsuz çocuk suçlamaların sonunda hatalarının farkına varır. Affedilmesini ister. Tutumlu bir çocuk olacağına söz verir. Yargıç tutumsuz çocuğu affeder.Metinde “Tutumlu Olma”, “Eşyaları Koruma” ve “Düzenli Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde tutumsuz bir çocuktan, sahip olduğu eşyaların şikâyetçi olduğu bir mahkeme ortamı canlandırılmaktadır.2. Metinde tutumlu olma, eşyaları koruma ve düzenli olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek sorular sorulmamıştır.
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4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde çocuktan şikâyetçi olan eşyaların sözleri öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler içermektedir.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Tutumsuzun Öyküsü” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Tutumsuzun Öyküsü” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.11. Şekerci Güzeli Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Şekerci Güzeli” metni “Üretim, Tüketim ve Verimlilik” temasında yer almaktadır.Metinde küçük bir kızın şekerci dükkânındaki çalışanların nezaketine olan hayranlığı anlatılmaktadır. Küçük kız ve ablası akide şekerini çok sevmektedir. Küçük kız şeker almak için şekerci dükkânına gider. Kasada şekerci güzeli diye anılan birisi oturmaktadır. Küçük kıza çok kibar davranır. Şekerci dükkânının diğer çalışanları da küçük kıza kibarca davranır ve küçük kızın kendisini prenses gibi hissetmesini sağlarlar. Küçük kız alışverişini bitirir. Dışarıya çıkar ve dışarıdaki hayatın şekerci dükkânındaki gibi olmamasından dolayı üzülür.Metinde “Nezaket/Saygı” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde küçük bir kızın şekerci dükkânındaki çalışanların nezaketine olan hayranlığı anlatılmaktadır.2. Metinde nezaket/saygı değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek sorular sorulmamıştır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.
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6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Şekerci Güzeli” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Şekerci Güzeli” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.12. Sihirli Çoraplar Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Sihirli Çoraplar” metni “Üretim, Tüketim ve Verimlilik” temasında yer almaktadır. Metinde sihirli çorapların serüveni anlatılmaktadır. Köylerden birinde renk renk çoraplar ören bir nine vardır. Nine ördüğü çorapları pazara götürüp satar. Bir gün nine çorap örerken bir ses duyar. “Ör bu Çorapları güzelce, onları giyen birisine, bereket getirsin diye, dilekleri olsun diye, söylemeye sihirli diye.” Bunları söyleyen iyilik perisidir. Nine ertesi gün yine pazara gider. Çorapları satmaya çalışır. Ama çorapları alaca çıkmaz. Çoraplar bu durumda çok üzülür. Derken bir kadın gelir çorapları alır ve pazar çantasının dibine atar. Eve varır ama çorapları pazar çantasından çıkarmayı unutur. Üç gün sonra kadın kızının ağladığını görür. Neden ağladığını sorduğunda, arkadaşının doğum günü olduğunu ama hediyesi olmadığını söyler kızı. Kadının aklına çoraplar gelir. Çorapları paket yapar. Kızı arkadaşına götürür ve hediye eder. Arkadaşı paketi açtığında çorapları görür, beğenmez ve oyuncak kutusunun içine fırlatır. Kızın annesi çorapları oyuncak sepetinin içinden bulur ve kızına giymesini söyler. Kızı giymek istemediğini söyler. Annesi de çorapları mahalledeki yeni geline çocuklarına gidersin diye hediye eder. Bir afet olur. Yeni gelin sihirli çorapları evi barkı olmayanlara yardım etmek için bir kutuya koyup verir. Kutu teslim edileceği yere götürür. Sihirli çoraplar Eylül kızım kısmetine düşer. Eylül kız ayaklarına giyer çorapları. Eylül kız çorapları çok sever sadece yıkanmaları gerektiğinde çıkarır. Eylül kızım bütün dilekleri gerçekleşir. Başları dardan kurtulur, eskisinden daha güzel bir evler olur. Eylül büyür ve çoraplar Eylül'e küçük gelmeye başlar. Eylül'ün annesi çorapları minik bir kutuya koyar ve çoraplar başka bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için beklemeye başlar. Metinde “Şükür” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde sihirli çorapların serüveni anlatılmaktadır.

109



2. Metinde şükür değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek sorular sorulmamıştır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Sihirli Çoraplar” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Sihirli Çoraplar” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.13. İstanbul Dünyam Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“İstanbul Dünyam” metni “Güzel Ülkem Türkiye” temasında yer almaktadır.Metinde İstanbul'u gezen bir çocuğun izlenimleri anlatılmaktadır. Yazın babası çocukları İstanbul'a tatile götürür. Teyzelerin de kalırlar. Bir buçuk ay boyunca anne babaları, çocuklara İstanbul'u karış karış gezdirirler. Vapura binerler, Anadolu yakasına geçerler Avrupa yakasına geçerler. Boğaz olan üstüdür. Hayvanat bahçesine giderler kediler, köpekler, eşekler, yılanlar vardır. Zürafa ve fil görürler. İstanbul'daki kocaman camileri, sarayları, çeşmeleri, surları. yapıları görürler. Dolmabahçe Sarayı'nı, Topkapı Sarayı'nı, çeşmeleri, surları, Ayasofya'yı ve daha bir çok camiyi gezerler. İstanbul öğrenmekle bitmeyecek kadar büyük bir dünyadır. Bir buçuk ay sonra Gümüşhane'ye geri dönerler.Metinde “Yaşadığı Yerleşim Yerini Sevme” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde İstanbul'u gezen bir çocuğun izlenimleri anlatılmaktadır.2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılır değildir.3. Metinde dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.
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5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“İstanbul Dünyam” metninde 1 maddenin “VAR”, 8 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “İstanbul Dünyam” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.14. Ayşegül Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Ayşegül” metni “Güzel Ülkem Türkiye” temasında yer almaktadır.Metinde yazarın Ayşegül adındaki bir kızla olan konuşmaları anlatılmaktadır. Yazar Lübnan'dadır. Lübnan çok ağaçlık, çok sulak, çok meyveli ve serin bir ülkedir. Yazar bir Pınar'ın başındadır. Bir kız görür. Kız yazara “Şeftali yer misin amca?” diye sorar. Yazar alır şeftaliyi yer. Kıza görünen köyün adını, daha sonraki köyün adını, akan ırmağın adını, karşıdaki dağın adını ve yolun nereye gittiğini sorar. Kız da ona Türkçe isimlerle karşılık verir. Yazar kızın adını sorar. Kız “Ayşegül” der. Yazar “Millet sevgisini insan sadece meclis salonlarında, savaş meydanlarında değil böyle küçük bir köylü kızının yüzünde okuduğu zaman duygusunun derinliğini, yüreğinin sızısını duyuyor” der.Metinde “Millet Sevgisi” değeri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde yazarın Ayşegül adındaki bir kızla olan konuşmaları anlatılmaktadır.2. Metinde millet sevgisi değeri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.
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7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ayşegül” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ayşegül” metni DAY'a göre uygun değildir.
4.14.15. Ölümsüzleşen Bahçe Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“Ölümsüzleşen Bahçe” metni “Değerlerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde Mimar Sinan'ın Selim adında yaşlı bir adamla konuşmaları anlatılmaktadır. II. Selim Mimar Sinan'ı yanına çağırır. “Ey ustalar ustası. Ülkemize sayısız eser kazandırdın. Kardeşim Şehzade Mehmet için yaptığın Şehzade Paşa Camisi, babamın adına yaptığın Süleymaniye, bütün görkemiyle gözümün önünde. Bana da öyle bir cami yap ki ününe ün katsın.” der. Mimar Koca Sinan padişahın önünde eğilir ve “İstanbul'da cami yapabileceğim uygun bir tepe kalmadı bu camiyi Edirne'ye yapalım” der. Padişah kabul eder. Sinan caminin yapacağı yapılacağı tepedeki evlerin bahçelerin satın alarak cami alanının hazırlanmasına başlar. Bu tepede dillere destan bir bahçe vardır. Bu bahçe Selim Dede adlı bir adama aittir. Selim dede bahçesindeki meyveleri çocukların yemesi için yetiştirmiştir. Selim dede sadece bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlamaktadır. Selim dedenin bahçesinde bir ağaç vardır bu ağacı evliliklerinin ilk gününde karısıyla birlikte dikmişlerdir. Allah onlara çocuk vermemiştir. Bu elma ağacı onların çocuğu olmuştur. Selim dede bahçesini vermek istemez. Selim dedenin evine tahtırevan gelir. Dede padişah geldi zanneder. Ama gelen Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan bahçeyi çok beğenir. Mimar Sinan bahçeyi dededen ister ve bahçesini ölümsüzleştirmesini söyler. Selim dede bahçesini cami yapımı için verir. Mimar Sinan'la Selim dede tepede buluşurlar. Caminin içinin aydınlığı Selim dedeyi şaşırtmıştır. Selim dede Sinan'la birlikte hünkâr mahfeline gider. Orada çevresi çini kaplı mermer mihrabın önünde dururlar. Çinliler iri yapraklı, kırmızı, mavi, yeşil şakayıklarla bezelidir. Selim dede, bahar çiçekleri açmış ağaçlarıyla kırmızı karanfillerini, renk renk lalelerini, mor sümbüllerini tanır hemen ve “Benim bahçem bu” der. Az daha yaklaşınca biricik elma ağacında görür. Selim dedenin bahçesi ölümsüzleşmiştir. Selim dede gözyaşlarını tutamaz. Metinde “Yaşadığı Çevreye Katkı Sağlama” değeri kazandırılmak istenmiştir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Mimar Sinan'ın Selim adında yaşlı bir adamla konuşmaları anlatılmaktadır.
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2. Metinde yaşadığı çevreye katkı sağlama değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Nasıl?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Ölümsüzleşen Bahçe” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Ölümsüzleşen Bahçe” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.16. Cambaz Ali Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular“Cambaz Ali” metni “Değerlerimiz” temasında yer almaktadır.Metinde Cambaz Ali'nin kahramanlığı anlatılmaktadır. Komutan dalgın ve düşüncelidir. “Bu işe bir çözüm bulmalıyız, en geç yarın akşam yapamazsak silahlar elden gider” der. Silahları yukarıdaki kalededir. Kaleye çıkan bir yol vardır fakat sonrası uçurum ve kayalıktır. Yolun üzerinde düşman askerleri vardır ve düşman askerlerini geçmek olanaksızdır. Fakat bu durumun başka bir çözüm olmalıdır. Gecenin ilerleyen bir saatinde komutanım kaldığı evin kapısı çalınır. Gelen Halil Efedir. Halil Efe Nuriye kadınla konuşurken bir çözüm bulduklarını söyler. Komutan hemen çocuğun getirilmesini emreder. Çocuğun adı. Cambaz Ali'dir Ali kaleye giden yolu ve gizli geçidi bilmektedir. Komutan Ali'ye görev verir. Ali'nin sırtına dinamitleri bağlarlar. Ali kaleden içeri girer. İçeride korkunç bir patlama olur. Kaledeki nöbetçiler içeriye koşarlar. Bu durumdan faydalanan Türk askerleri ve köylüleri düşmanın işini bitirir. Kalede ne varsa yüklenip Türk birliklerine gönderilir. Yüzbaşı bacağından ve kolundan yaralanan Ali'ye bakar ve “Artık ona Ali Çavuş diyeceksiniz” der. Çocuk o anda gözlerini açar ve “Cambaz Ali Çavuş desinler komutanım” der. Komutan da “Belki de köyün adını Cambaz Ali Çavuş koyarız ne dersin?” diye sorar. Ali gözlerini kapatır ve kendini, kendi adını taşıyan köyün muhtarı olarak görür.
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Metinde “Vatanseverlik”, “Cesur Olma” ve “Umutsuzluğa Kapılmama” değerleri kazandırılmak istenmektedir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Cambaz Ali'nin kahramanlığı anlatılmaktadır.2. Metinde vatanseverlik, cesur olma, umutsuzluğa kapılmama değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “ama nasıl?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Cambaz Ali” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Cambaz Ali” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
4.14.17. En Yararlı İş Hangisi Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen 
Bulgular“En Yararlı İş Hangisi” metni “Güzel Sanatlar” temasında yer almaktadır.Metinde Aspendos kralının kızını evlendireceği kişiyi seçmesi anlatılmaktadır. Kral kızını evlendirmek ister. Kraliçe ise “Kızımız daha genç evlenmesi için acele etmemize gerek yok” der. Kral Belkıs adındaki kızına kiminle evlenmeyi düşünüyorsun diye sorar. Kızı da kendilerinin uygun göreceği, sevebileceği biriyle evlenebileceğini söyler. Kraliçe kızına “İyi de sevebileceğin kişi nasıl biri olacak? Cambaz mı? Atlet mi? Güreşçi mi? Yaşlı mı? Genç mi? Kısa mı? Uzun mu?” olacak diye sorar. Belkıs insanları mutlu eden onlara faydalı olan biri olmalı der. Kral da Aspendos kenti için en yararlı iş yapan kişiyi seçelim der. Belkıs çok iyi düşünmüşsünüz babacığım diyerek çok sevinir. Kral “Aspendos kenti için en yararlı iş yapacak olan kişi sevgili kızım evlenecektir” sözlerinin tüm halkına duyurulmasını emreder. Ve kralın buyruğu bütün halka duyurulur. İlk olarak ozan kralın karşısına geçer. “Gecemi gündüzüme katarak insanı insan yapan ne varsa şiire
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döktüm” der. Ve kitabını masanın üzerine bırakıp saygıyla geri çekilir. Kral teşekkür eder ozana. Daha sonra filozof gelir. Kendisinin insanlara düşünmeyi sevdiren bir kitap yazdığını ve bu kitabını krala saygıyla sunduğunu söyler. Kralı saygıyla selamlayarak geri çekilir. Kral filozofa teşekkür eder. Yontucu gelir. Yontuğu şeyi gösterir. Daha sonra Seramikçi gelir. Sarayın tüm duvarlarını kaplayacak kadar büyük bir eser yapmıştır fakat küçük minyatürünü getirmiştir. Kral seramikçinin yaptığından çok etkilendiğini değerlendireceklerini söyler. Çalgıcı gelir müziğini yapar. Kral teşekkür eder. Birinci mimar gelir. Toros dağlarından çıkan suyu Aspendos kentine getirdiğini söyler. Kral mimari tebrik eder. Ve şu açıklamayı yapar “Çok tartıştık çok zorlandık ama sonunda Toroslardan suyu getiren mimarı kızımla evlenmesi için seçtik” der. İkinci mimar krala biraz beklemelerini ve kendi yaptığını görmelerini söyler. İkinci mimar Aspendos'a bir tiyatro yaptığını söyler. İkinci Mimar krala tiyatronun yukarısına kadar çıkmalarına söyler. Kral yukarıya çıkar ve ikinci mimar sahneden “Kralın kızı Belkıs'la evleneceğim” diye fısıltıyla konuşur ve kral net bir şekilde mimarın sesini duyar. Belkıs bunun bir mucize olduğunu söyler. Kral da “ Kızımla evlenebilirsin delikanlı. Şenlik başlasın!” der.Metinde “Sanata Saygı”, “Sanatı Sevme”, “Sanatçıya Saygı” değerleri kazandırılmak istenmiştir.Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde Aspendos kralının kızını evlendireceği kişiyi seçmesi anlatılmaktadır.2. Metinde sanata saygı, sanatı sevme, sanatçıya saygı değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek sorular sorulmamıştır.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“En Yararlı İş Hangisi” metninde 2 maddenin “VAR”, 7 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “En Yararlı İş Hangisi” metni DAY'a göre uygun değildir.
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4.14.18. Taşın Kovuğundaki Şişe Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde 
Edilen Bulgular“Taşın Kovuğundaki Şişe” metni “Güzel Sanatlar” temasında yer almaktadır.Metinde tarihi bir yapının onarımı esnasında mimar ve taş ustasının yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır. Süleymaniye külliyesinde bulunan neredeyse dört yüz yıl önce yapılmış olan bir kemerin tamir edilmesi gerekir. Mimar kilit taşının çürüdüğünü görür ve Şakir Ustayı çağırır. Kilit taşının sökülüp yerine yenisinin yapılması gerekir ama mimar ve usta bu işi nasıl yapacaklarını bilemezler. Kilit taşı sökülür. Kilit taşının yanındaki taşta bir kovuk ve kovuğun içinde bir şişe olduğunu görürler. Şişeyi açtıklarında ağzı mühürlü bir kâğıt görürler. Kâğıtta Mimar Sinan'ın kilit taşının nasıl değiştirilmesi gerektiğini anlattığını görürler. Şakir Usta ve mimar birbirlerine bakakalırlar. Mimar Sinan'ın ne büyük bir usta olduğunu anlarlar. Şakir Usta ölünceye dek Mimar Sinan'a dua eder.Metinde “Özverili Çalışma” ve “İleri Görüşlü Olma” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin DAY basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:1. Metinde tarihi bir yapının onarımı esnasında mimar ve taş ustasının yaşadıkları bir olay anlatılmaktadır.2. Metinde özverili çalışma ve ileri görüşlü olma değerleri işlenmiştir. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.3. Metinde sorulan “Kilit taşını, yerine nasıl sokacaklardı?” sorusu öğrencileri dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yöneltecek niteliktedir.4. Metinde, değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak nitelikte sorular yoktur.5. Metinde, öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmamıştır.6. Metinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almamaktadır.7. Metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamasını gerektirecek herhangi bir ifade yoktur.8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almamaktadır.9. Metinde öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almamıştır.“Taşın Kovuğundaki Şişe” metninde 3 maddenin “VAR”, 6 maddenin “YOK” olduğu tespit edilmiştir. “Taşın Kovuğundaki Şişe” metni DAY'a göre kısmen uygundur.
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4.15. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi 
Yaklaşımına Uygunluğuna İlişkin BulgularTablo 4.15.'de İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de bulunan öyküleyici metinlerin analizi yaklaşımına uygunluğuna ilişkin bulgular verilmiştir.
Tablo 4.15. İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımı Değerlendirme Tablosu_______________________________________________________________________________

f % NDeğer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olan Metinler 0 0 73Değer Analizi Yaklaşımına Göre Kısmen Uygun Olan Metinler 38 52 73Değer Analizi Yaklaşımına Göre Uygun Olmayan Metinler 35 48 73
Tablo 4.15'te görüldüğü üzere, ilkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre tamamen uygun olan metin yoktur.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre kısmen uygun olan 38 metin vardır. Kısmen uygun olan metinlerin genel metinlere oranı %52'dir. Kısmen uygun olan metinler 1. Sınıf TDK'de bulunan “Odam Lokanta”, “Çöpler Çöp Kutusuna”, 23 Nisan Kutlu Olsun”, “İbni Sina” ve “Elektrikler Kesildi! Nasıl Kitap Okuyacak?”; 2. Sınıf TDK'de bulunan “Vızvız ile Gülnaz”, “Eski Oyuncak Bebek”, “Aile Fotoğrafları”, Anne Kedi ve Yavruları”, “Ormanın Renkleri Kimde?”, “Gazi Dede Cumhuriyet'i Anlatıyor”, “Gözüm Arkada Kalmayacak”, “Yerli Malı”, “Keloğlan ve Sihirli Tas”, “Hastane Günlerim”, “Temizlik Malzemeleri”, “Ya Tutarsa!” ve “Üç Elma Dört Öğrenci”; 3. Sınıf TDK'de bulunan, “Kırlangıcın Dostluğu”, “Şakacı Fil”, “Çiftçi ve Oğulları”, “Gözüm Arkada Kalmayacak”, “Rüya Bahçesi”, “Rengini Arayan Top”, “Gökkuşağından bir Dünya”, “Kitapların Kulağını Büken Çocuk”, “Ninemin Öğrettikleri”, “Günebakanlar”, “Gezmeyi Seven Ağaç” ve Büyük Yarış”; 4. Sınıf TDK'de bulunan “Paylaşmayı Öğrenen Sincap”, “Komşu Kunduzlar”, “İp Bacaklı Uzaylı Çocuk”, “En Büyük Takım Bizim Takım”, “Tutumsuzun Öyküsü”, “Ölümsüzleşen Bahçe”, “Cambaz Ali”, “Taşın Kovuğundaki Şişe”metinleridir.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de yer alan metinlerden DAY'a göre uygun olmayan metinlerin sayısı 35'tir. Uygun olmayan metinlerin tüm metinlere oranı %48'dir. 1. Sınıf TDK'de bulunan “Karakulak ile Tomurcuk”, “Kanat Çırpan Uçurtmalar”, Bir Okul Gezisi”, “Dedemin madalyası” ve “Ekranza”; 2. Sınıf TDK'de bulunan “İyiliksever Terlikçi”, “Çotanak”, “Düğün Yemeği”, “Bayram Armağanı”, “Bayrak”, “Doğum Tarihimi Sen Söyle!”, “Müzik Dinleyen İnekler”, “Uzayda Voleybol” ve “Onur Uzayda”; 3. Sınıf TDK'de bulunan, . “Atatürk'ün Yaşam Öyküsü”, “Atatürk'ün Çocuk Sevgisi”, “Kitap Sevgisi”, “Ay avcısı Eskimolar”, “Çocuk ve Bulut”, “En Güzel Çiçek”, “Kelebekler Vadisi”, “Karagöz Mektup Yazmayı Öğreniyor”, “Komşunuz Evde Mi?”, “Küçük Çocuk ve Oyun Arkadaşları” ve “Çocukça”; 4. Sınıf TDK'de bulunan “Atatürk'ün Çocukluğu”, “Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan”, “Babaanne ve Ihlamur Ağacı”, “Gökyüzündeki Dost”,
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“Oyuncakların Öfkesi”, “Şekerci Güzeli”, “Sihirli Çoraplar”, “İstanbul Dünyam”, “Ayşegül” ve “En Yararlı İş Hangisi”metinleri DAY'a göre uygun değildir.
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Günümüzde insanlar, bilgi ortaya koymak yerine bilgi tüketmektedirler. Dünyanın bugünkü şartlarına uygun insan, bilgiyi olduğu gibi alan değil, bilgiyi yorumlayarak bilgiye yeni katkılar sağlayan insan olmalıdır (Yıldırım ve Şim şek, 2006: 9). Ülkemizde 2005-2006 öğretim yılından beri kullanılmakta olan programda, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında öğrenci aktif olarak yer alır. Öğrenci sadece okuyup dinlemekle yetinmez, aynı zamanda tartışır, benimsediği fikirleri savunur, hipotez kurar ve sorgular. Böylece sürece aktif olarak katılır ve öğrenme gerçekleştirilir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında öğrenciler, bilgiyi direk kabul emek yerine, bilgiyi kendileri inşa ederler (Perkins, 1999: 370).DAY'ın öncelikli hedefi öğrencilere, karşılaştıkları değerlerdeki sorunlarla ilgili karara varabilmek için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme süreçlerini kullanmalarını sağlamaktır. Başka bir ifadeyle, değer içeren soru veya sorunları, elinden geldiğince duygulardan uzak, akıl yürüterek inceleyip karara ulaşmadır. Bu süreçte üst düzey bilişsel süreçler çoğunlukla kullanılmaktadır. (Doğanay ve Sarı, 2004: 362). Bu özelliğiyle DAY yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun bir yaklaşımdır.Bu çalışmada İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'deki öyküleyici metinler DAY'a göre incelenmiştir. İlkokul 1. Sınıf TDK'de 10 metin, 2. Sınıf TDK'de 22 metin, 3. Sınıf TDK'de 23 metin ve 4. Sınıf TDK'de 18 metin olmak üzere toplam 73 metin incelenmiştir. İnceleme öyküleyici metinlerde yer alan değerlerin belirlenmesi ve değer analizi yaklaşımı basamaklarının metinde bulunma durumun saptanması olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. İlk önce metinler okunmuş, metinlerde kazandırılmak istenen değerler saptanmış ve tablo halinde hazırlanmış, sonrasında ise metinde yer alan değer temel alınarak değer analizi yaklaşımı basamaklarının bulunma durumu metinlerde aranmıştır. Metinlerde aranan değer analizi yaklaşımı basamaklarının frekans ve yüzdeleri alınmıştır. Araştırmada aşağıda verilen sonuçlara ulaşılmıştır.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'deki öyküleyici metinlerde, “doğa sevgisi/doğal çevreye duyarlılık”, “millet sevgisi”, “Atatürk sevgisi” ve “olumlu düşünebilme” değerleri altışar kez yer almış ve bu değerlerin en fazla işlenen değerler olduğu tespit edilmiştir. Şen (2007) “MEB'in 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eseri içerdiği değerler açısından incelediği çalışmasında, bu eserlerde en fazla sevgi değerinin yer aldığını saptamıştır. Külünkoğlu (2010) ilkokul Türkçe ders kitaplarını değerler eğitimi açısından incelediği çalışmasında fazla işlenen değerin sevgi değeri olduğunu tespit etmiştir. Bu bakımdan Şen'in (2007) ve Külünkoğlu'nun (2010) çalışmaları ve yapılan bu çalışmanın sonuçları birbiriyle örtüşmektedir. Ayrıca Şen (2007) çalışmasında en az işlenen değerlerin “sağlıklı olmaya önem verme”, “barış”, “özgürlük”, “bilimsellik” değerleri olduğunu, Külünkoğlu (2010) ise çalışmasında en az işlenen değerlerin “dürüstlük”, “estetik”,
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“misafirperverlik”, “özgürlük” ve “saygı” değerleri olduğunu tespit etmiştir. Yapılan bu çalışmada ise “emeğe saygı”, “yaşlıya saygı”, “topluma örnek olma”, “nezaket/saygı”, “fedakârlık”, “arkadaşlarını ve başkalarını sevme”, “dostluk”, “paylaşma”, “insanlara yardımcı olma”, “yardımseverlik”, “anne babaya sahip çıkma”, “farklı görüşlere saygı duyma”, “yeni fikirler üretebilme”, “doğa olaylarına karşı duyarlılık”, “bilimsel çalışma yapmaya istekli olma”, “bilim insanına saygı duyma”, “sanata saygı”, “sanatı sevme”, “sanatçıya saygı”, “ağaç sevgisi”, “şükür”, “bütün canlıları koruma”, “bitkileri sevme”, “yaşadığı çevreye katkı sağlama”, “Türk askerini sevme”, “yerli malı kullanma”, “cumhuriyeti sevme”, “yaşadığı yerleşim yerini sevme”, “cesur olma”, “sağlıklı beslenme”, “temizlik”, “çalışkanlık”, “iyi olma”, “sağlıklı yaşamaya özen gösterme”, “bencil olmama”, “önyargılı olmama”, “özverili çalışma”, “umutsuzluğa kapılmama”, “değerbilirlik” ve “özgüvene sahip olma” değerleri birer kez yer almış ve en az işlenen değerler olduğu tespit edilmiştir.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'deki öyküleyici metinlerde toplam 66 değer yer almaktadır. Bu değerlerden 19'u “Sosyal Yaşama İlişkin Değerler” kategorisinde, 16'sı “Evrensel Düşüncenin Gelişimine İlişkin Değerler” kategorisinde, 11'i “Ülkeye Bağlılığa İlişkin Değerler” kategorisinde ve 20'si de “Kişinin Kendisini Tanımasına İlişkin Değerler” kategorisinde yer almıştır. “Ülkeye Bağlılığa İlişkin Değerler” kategorisinde yer alan değerlerin sayısının diğer kategorilerdeki değer sayısından düşük olduğu, diğer kategorilerin ise birbirine yakın sayıda değer barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaman, Taflan ve Çolak (2009) “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler” başlıklı çalışmalarında elde ettiği sonuçlara göre, ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde en çok sosyal değerlere en az dinî ve iktisadi değerlere yer verildiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlara göre ilkokul Türkçe ders kitapları ile ortaokul ders kitapları, değer kategorilerine göre birbirinden farklı olarak hazırlandığı söylenebilir.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'deki öyküleyici metinlerin EKÇ'nin DAY bölümü ile değerlendirilmesi sonucunda, çizelgede yer alan maddelerin metinlerde bulunma oranları şu şekilde olmuştur:Araştırma kapsamında incelenen 73 metinden 66'sında (%90,4) örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmakta, 7 metinde ise örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmamaktadır. 60 metinde (%82,2) ise örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. 28 metinde (%38,4) dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almakta, 45 metinde ise dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almamaktadır. Bu sorular 12 metinde (%16,4) değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olabilecek niteliktedir. Sadece 1 (%1,4) metinde öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. Öğrencilerin eleştirel
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düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler 16 (%21,9) metinde yer almaktadır. Hiçbir metinde öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmemiştir. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler hiçbir metinde yer almamaktadır. 10 metinde (%13,7) öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadelerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.İlkokul 1. Sınıf TDK'de 10 öyküleyici metin yer almaktadır. İnceleme sonunda bu metinlerden DAY'a tamamen uygun olan metni olmadığı. 5 metin DAY'a kısmen uygun olduğu, 5 metinin de DAY'a uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.İlkokul 2. Sınıf TDK'de 22 öyküleyici metin yer almaktadır. İnceleme sonunda bu metinlerden DAY'a tamamen uygun olan metni olmadığı. 13 metin DAY'a kısmen uygun olduğu, 9 metinin de DAY'a uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.İlkokul 3. Sınıf TDK'de 23 öyküleyici metin yer almaktadır. İnceleme sonunda bu metinlerden DAY'a tamamen uygun olan metni olmadığı. 12 metin DAY'a kısmen uygun olduğu, 11 metinin de DAY'a uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.İlkokul 4. Sınıf TDK'de 18 öyküleyici metin yer almaktadır. İnceleme sonunda bu metinlerden DAY'a tamamen uygun olan metni olmadığı. 8 metin DAY'a kısmen uygun olduğu, 10 metinin de DAY'a uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf TDK'de 73 öyküleyici metin yer almaktadır. İnceleme sonunda bu metinlerden DAY'a tamamen uygun olan metni olmadığı. 38 metin DAY'a kısmen uygun olduğu, 35 metinin de DAY'a uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu öneriler getirilebilir:Eğitimin amacı, sadece akademik başarısı en üst düzeyde bireyler yetiştirmek değildir. Bunun yanında köklerini bilen, milletinin değerlerini kavrayan ve hayatının her alanında bu değerleri aktif olarak ortaya koyan, bireyler yetiştirmek de eğitimin başlıca amaçlarından biridir. Türkçe dersi öğretim programında değerlere “Değerlerimiz” başlığı altında yer verilmiş, fakat içerik genel ifadelerle sunulmuştur. İçeriğin, bireyleri yetiştirmede daha faydalı olacak şekilde düzenlenip hayata geçirilmesi, geleceğimiz açısından çok daha faydalı olacaktır.Değer analizi yaklaşımında üst düzey bilişsel süreçler sıklıkla kullanılır (Doğanay ve Sarı, 2004: 362). Bu yönüyle değer analizi yaklaşımı yapılandırıcı yaklaşıma uygundur. Türkçe ders kitaplarında bulunan öyküleyici metinlerde değerlerle ilgili herhangi bir bilgi ifade yer almamaktadır. Bu açıdan ders kitaplarındaki öyküleyici metinler tekrar gözden geçirilmeli, metinler oluşturulurken kazandırılmak istenen değerler belirtilmeli, değerle ilgili etkinliklere yer verilmeli ve metinler değer analizi yaklaşımına göre yeniden hazırlanmalıdır.Gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerin, değer edinimini kutsal bir görev bilip, öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmanın yanında onların kişisel, sosyal, evrensel ve milli
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değerleri kazanmalarını sağlamalıdırlar. Bunun için gerek rol model olarak, gerekse sınıf içi ve dışında yapılabilecek etkinliklerle değer kazanımını en üst düzeye çıkarılabilir.Günümüzde iletişim araçları her yaş grubu tarafından kullanılabilmektedir. Değer kazandırmada da bu araçlar aktif olarak kullanılabilir. MEB tarafından değerlerimizle ilgili kamu spotları hazırlanıp, öğrencilerin bu kısa videoları izlemeleri sağlanabilir ve sınıf içerisinde değerlerin kazanımıyla ilgili ölçme değerlendirme çalışmaları yapılabilir.Bu çalışmada Türkçe ders kitabındaki öyküleyici metinler, değer analizi yaklaşımına göre incelenmiştir. Araştırmacılar Türkçe ders kitabındaki öyküleyici metinleri diğer değer kazandırma yaklaşımları açısından inceleyebilir ve bilimsel alana katkı sağlayabilirler.
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EKLER

Ek. 1. Değerler Eğitimi Yaklaşımlarına Göre Oluşturulmuş Etkinlik Kriterleri Çizelgesi 
(EKÇ)

Değerler eğitiminde "TELKİN" yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış etkinliklerde;_____________________ VAR YOK
1 Toplumca doğru kabul edilen değerler önceden belirlenmiştir._________________________________________________
2 Değerin tanımı ve yararlı yönleri doğrudan yazılmıştır.________________________________________________________
3 Değerler tek başına bir konu olarak işlenmiştir.______________________________________________________________
4 Değeri ifade eden yüklemlerde "meli, malı1' gibi ifadelere sıkça yer verilir. Örn: Büyüklerimize yardım
etmeliyiz._______________________________________________________________________________________________
5 ifadeler öğüt verici niteliktedir.___________________________________________________________________________
6 Değerlere ilişkin bilgiler sürekli tekrar edilmektedir.__________________________________________________________
7 Değerler öğretimi, görev ve sorumluluklarını yerine getiren birey yetiştirmeye yöneliktir___________________________
B Değerler öğretimi öğretmen merkezli olduğundan öğretmeni aktif kılacak bir anlatım yapısı vardır.__________________
9 Ele alınan değerle ilgili durumu sorgulama ve analize yönelik ifadelere yer verilmemektedir.________________________
10 Davranış kuralları ve değerler arasında bağlantı kurulmakta fakat bunlar üzerinde tartışma
yapılmamaktadır.________________________________________________________________________________________
11 Değerlere ilişkin verilen bilgiler ezberlemeye uygundur.______________________________________________________
12 Tümdengelimci bir yapı vardır. Değer ile ilgili kural ve genellemeler sunulduktan sonra konu, verilen 
örneklerle desteklenir
13 Değerle ilgili mesajları içeren şarkılar, şiirler, masallar, tarihsel ve kurgusal hikâyelere yer verilmiştir.
14 Öğrencilerin yaşamlarından bir kişiyi model alarak onu taklit etmeleri desteklenmiştir.
15 Değerler eğitimi konuları somut materyaller ile anlatıma uygun hazırlanmıştır.
İS  Öğrencilerin kişisel değerlerine yer verilmemektedir.
17 Değerlendirme soruları ezberlenen bilgiyi geri çağırmaya yönelik hazırlanmıştır. Örn: Vatanseverlik
nedir?__________________________________________________________________________________________________
Değerler eğitiminde "DEĞER AÇIKLAMA" yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış etkinliklerde; VAR YOK
1 Öğrencilerin kendi değerlerinin farkına varmasına yardımcı olabilecek ifadeler yer almaktadır.
2 Öğrencilere bir dizi seçenek sunarak alternatifleri görmelerine yardımcı olabilecek ifadeleryer
almaktadır.______________________________________________________________________________________________
3 Öğrencilerin her bir alternatifin olası sonuçlarını düşünerek seçim yapmalarına yardımcı olabilecek
ifadeler yer almaktadır.____________________________________________________________________________________
4 Öğrencileri değere ilişkin durum hakkında düşünmeye teşvik edecek sorular yer almaktadır.________________________
5 Öğrencilerin kendi değer seçimlerini bilinçli yapmasına yardımcı ifadeler yer almaktadır.___________________________
6 Öğrencilerin seçtikleri değeri sınıfa açıklamalarını teşvik eden ifadeler yer almaktadır.
7 Değerin ne olduğundan çok niçin seçildiğinin önemini vurgulayan ifadeler yer almaktadır.
8 içerik, öğrencilerin seçtikleri değeri destekleyici sınıf tartışmaları yapmalarına uygun yapıdadır.
9 içerik, öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabileceği durumları yansıtmaktadır.
10 Öğrenciler, sınıfın yanı sıra günlük yaşamlarında da sınıfta seçtiği değerle uyumlu davranışta
bulunmaları ve bu davranışta süreklilik göstermeleri konusunda teşvik edilmiştir.__________________________________
11 Örnek olay, rol oynama, grup tartışması, etkin dinleme, düşünce kâğıtları, değer kâğıdı, açık uçlu
sorular, otobiyografi, görüşme vb. öğretim teknikleri kullanılmıştır.______________________________________________
12 içerik, öğrencilerin değere ilişkin sebep-sonuç ilişkisi kurarak, olaya akılcı bir bakış açısı geliştirmesine 
elverişlidir.
13 içerik, öğrencilerin ilgisini çekebilecek niteliktedir
14 Bir öğrenci değer açıklaması yaparken diğer öğrencilerin saygıyla dinlemesine uygun yapıdadır.
15 Grup ya da birey için hazırlanan soruların seviyesi gruba ya da bireye uygundur,
15 içerik, sınıf içinde tartışmaya, analiz yapmaya uygundur._____________________________________________________
17 Problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik ifadelere yer 
verilmiştir.
Değerler eğitiminde "DEĞER ANALİZİ" yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış etkinliklerde; VAR YOK
1 Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır.______________________________________________________
2 Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.________________________________________________
3 Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorularyer almaktadır
4 Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma
gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.__________________________________________________________
5 Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerin öneminin keşfedilmesi için
"farklı bir durumda nelerin olabileceği1'sorulmuştur.___________________________________________________________
6 Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.______________________________
7 Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir.______________________________________
8 Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazammlara uygunluğunu, doğruluğunu
değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.______________________________________________________________
9 Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer
almıştır.________________________________________________________________________________________________
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Okulun önermiş olduğu değerler temel değerler olarak belirlenmiştir 
Ahlaki ikilem içeren hikâyeler veya örnek olaylar kullanılmıştır.
Hikâyede yer alan ikilem ders konusuyla bağlantılıdır.__________________________________________________________
Hikâyede yer alan ikilem öğrenci düzeyine uygundur.__________________________________________________________
Hikâyede yer alan ikilem basit ve anlaşılırdır._________________________________________________________________
Hikâyede yer alan ikilem öğrencilerin tek bir yanıt vermek yerine farklı cevaplar verebilecekleri şekilde 
açık uçlu bir yapıdadır.
Hikâyede yer alan ikilem grup tartışmalarına da uygundur._____________________________________________________
Hikâyede yer alan ikilemle ilgili hazırlanan sorular tartışmanın "yapılacak en iyi davranışın ne olduğu"
sorusu etrafında yürütülmesine uygun hazırlanmıştır__________________________________________________________
Değerlendirme aşamasında ikileme bulunan çözümden çok o çözüme ulaşmada kullanılan akıl yürütme
yöntemlerine ve neden o çözüme ulaşıldığına önem verilmiştir._________________________________________________
Değerlendirme Kohlberg'irt ahlaki gelişim evrelerine uygun yapılmakta ve bir alt evrede olduğu tespit
edilen öğrencilerin bir üst evreyle karşılaşabilmesi amaçlanmaktadır._____________________________________________
Değerler eğitiminde "GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME" yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış VAR YOK
etkinliklerde;___________________________________________________________________________________________
Öğrenciler bütün duyu organlarıyla eğitim sürecine dâhil edilmektedir.___________________________________________
Öğrencilerden hayatında önemli olan bir kişinin olumlu özelliklerini gözlemesi istenmektedir.________________________
Öğrencilerden kendi değerleriyle gözlediği kişinin değerlerini karşılaştırmalarını sağlayacak ifadelere yer 
verilmiştir.
Öğrencilerin yanı sıra model alınan kişinin görüşlerinin de anlaşılmasına yönelik ifadelere yer verilmiştir._______________
Kişinin baskın özelliklerinin ve değerlerinin ne olduğunu, bu değerlerinin kendisine etkisini not alabileceği
formlara yer verilmiştir.___________________________________________________________________________________
Gözlem notlarının sınıfta tartışılabileceği ifadelere yer verilmiştir.

Değerler eğitiminde "AHLAKİ MUHAKEME" yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış etkinliklerde; VAR YOK
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Ek. 2. İlkokul 1. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyci Metinler

1 Metin

ODAM LOKANTAAnnem çabuk odam topla, dedi. Ne olur sanki toplamasan? Dünyanın en sılacı işi. Oyuncak, kıyafet, kitap, boya. Hepsi çorba olmuş. Nasıl beceriyorsun bu kadar dağıtmayı, diyor. Gerçekten nasıl beceriyorum? Hayret ediyorum kendime. Ama belli etmiyorum.Parmak uçlarında kapıya ilerledim. Tam terliklerimi giyiyordum, annem salona geçti. Ah belim, ah sırtım, diye söyleniyordu. Tüm gün çalışır. Tozları kovalamadan, yerleri parlatmadan, yemekleri pişirmeden asla yatmaz. Arkasından baktım, bir yandan belini tutuyor, bir yandan minderleri dövüyordu. Kıyamam anneciğime.Uygun adım marş! Odama geri döndüm. Bir yerden başlamak lazımdı. Katlanacakları katladım. Oyuncaklar oyuncak sepetine, kirliler kirli sepetine, kalemler kalemliğe. Çok da zor değilmiş hani. Birkaç dakikada bitiverdi. Alkışladım kendimi.Davetiyeyi bir zarfa koydum. Salon kapısının altından ittim. Odama kapanıp beklemeye başladım. Çok geçmeden kapı açıldı. Annesi, Kerem yine neler karıştırıyorsun sen, diyerek girdi içeri. Manzarayı görünce şaşırdı. Elini tuttum, şöyle buyurun hanımefendi, dedim. Belinin arkasına yastık koydum. Karşısına geçtim. Ne arzu edersiniz, diye soracaktım. Bir de baktım, alıyor. Ne yaptım ben şimdi? Nuriye Yavuz (Kısaltılmıştır)
2. Metin

KARAKULAK İLE TOMURCUKHazır ol tomurcuk!Roket kadar hızlı bir top geliyor.Gerçekten roket gibi attın baksana, kaleye bile uğramadan uçtu.Aaa, burada tek başına ne yapıyorsun kirpi kardeş? Bize katılsana.Ben de oynayabilir miyim ki?Oynarsın tabii ki hadi kaleye geç.Yaşasıııın! Topu tuttum!Oynayamam demiştim size.Üzülme kirpi kardeş. Zaten biz de bu oyundan sıkılmıştık. Haydi, kovalamaca oynayalım! Kirpi kardeşin de oynayabileceği bir oyun bulmamız lazım.Buldum! Elimin üstünde kimin eli var oynayalım!Yoo, olmaz. Patilerini seviyorum.Arkadaşlar siz oynayın, ben oynamasam da olur.Hayır kirpi kardeş, herkesin başarabileceği bir şey vardır.Hımmm, benim aklıma bir oyun geldi?
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Bunu ne yapacağız?Tabii ki de körebe oynayacağız!Eyvah!Amanın benim güzel patilerim! Çok özür dilerim.Önemli değil kirpi kardeş.Galiba ben hiç oyun oynayamayacağım.Hemen de üzülmeyin beni takip edin.Nereye gidiyoruz?Bilmiyorum ama karakulak gözlüğünü taktıysa aklımda güzel bir fikir vardır.Güzel bir fikri suyla oynamak mıymış?Bir şey mi oldu?Haydi bakalım en çok balonu patlatan oyunu kazanır!Yaşasın! Sonunda benim de oynayabileceğim büyük bir oyun var!Hem de dikenlerin sayesinde bu oyunu kazanan sen olacaksın galiba.Tomurcuk, karakulak çok teşekkür ederim. İyiki sizin gibi arkadaşlarım var! Yaşasınnn.Mümine KIZILIRMAK
3. Metin

KANAT ÇIRPAN UÇURTMAÇocuklar akşam okuldan evlerine dönerken mahallede duvarlara asılmış bir ilanla karşılaştılar. İlan şöyleydi: "Bu hafta Pazar günü Yeşiltepe'de uçurtma yarışması yapılacaktır. Uçurtması en yükseği çıkaran bir bisiklet kazanacaktır."İlanı okuyan çocuklar heyecanlanmışlardı. O akşam uçurtmalarını hazırlamaya başladılar. Yeşiltepe'de küçük bir çocuğun çaldığı düdükle yarış başladı.Az sonra uçurtmalardan birinin hızla yükseldiği görüldü. Beyaz bir uçurtmaydı bu. Beyaz uçurtmanın yükselişine şaşırmayın tek çocuk vardı. Oda beyaz uçurtmanın sahibi olan çocuktu. Çünkü sabahleyin bir ağaçta uyumakta olan kuşlardan ikisini beyaz uçurtmanın kenarlarına bağlamıştı. Beyaz uçurtmanın böyle hızlı yükselmesinin sebebi bu kuşlardı.Ama nasıl olduysa oldu. On, sonra otuz beş, sonra daha yüz altmış iki tane daha kocaman kuş geldi. Beyaz uçurtmayı daha da yükseğe çekmeye başladılar. Az sonra ipi yetmediği için ipi tutan çocuğu da çektiler.Çocuklardan biri, beyaz uçurtmanın sahibi olan çocuğun ayaklarını havada yakalayıverdi.Yerden yükselen ikinci çocuğun ayaklarından üç çocuk daha yakaladı. Sonra on beş çocuk ve sonrada diğer bütün çocuklar. Hepsini birden gökyüzüne çekmeye başladılar. Olacak şey değildi bu. Yüzlerce kuş, yüzlerce çocuğu almış götürüyordu.Kuşlar ötüyor, çocuklar bağırıyordu. Ve az sonra tamamen gözden kayboldular.
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Bir gün sonra... Çocuk küçük bir gölün üzerinden geçerken beyaz Uçurtmanın ipini kesince hepsi göle düştüler. Sonrada içleri pır pır evlerine geri döndüler.0 beyaz uçurtma ise... Kim bilir, belki de hala uçuyordur... Mevlana İdris ZENGİN
4. Metin

BİR OKUL GEZİSİ

(Kısaltılmıştır.)
Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Pazar sabahı, okulun düzenlediği geziye katılmak üzere yola çıktık.Okulun önüne vardığımızda servisler hazır bekliyordu. Heyecanlıydım. Kim bilir ne kadar çok eğlenecektik! Zeynep, kocaman bir salıncak ipi getirmiş. Serdar yeni futbol topunu almış yanma. Ben de voleybol topumu almıştım tabii. İçim kıpır kıpırdı. İnşallah çok güzel geçer, dedim kendi kendime.Gezi alanına varınca dedem salıncağımızı kurdu. Biz kızlarla voleybol oynadık, ip atladık. Salıncakta birbirimizi uçurduk. Bir saat sonra yorgunluktan çimenlerin üzerinde serilmiş bir halde bulduk kendimizi. İnsan eğlenmekten de yorulur muydu hiç? Masmavi gökyüzüne bakıp derin bir nefes aldım. Ne güzel gündü!Akşama doğru toparlandık. Pilim bitmiş gibiydi. Eve gider gitmez temizlenip pijamalarımı giymeyi ve rahat bir uyku çekmeyi tasarlıyordum. Az sonra yağmur yağmaya başladı. Hava anneden serinledi. Camlan kapattık. Araç fazla hızlı gidiyordu. Öğretmen şoförün yanına gitti. İkisi de tedirgin görünüyorlardı.Cama yaslanıp uyuklayan Serdar hariç...Az sonra hızımız düşmeye başladı. Yavaşladık, yavaşladık ve sonunda bir evin duvarına çarparak durduk. Sarsıntının şiddetiyle sersem demiştim. Etrafımızı kalabalık sarmıştı. Birkaç kişi içeriye girip iyi misiniz, diye sordu. Çok şükür, herkes iyiydi.Serdar öne atılıp "Böyle heyecanlı bir olayı nasıl kaçırdım? Beni neden uyandırmadınız?" dedi. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Köylüler bize evlerine açtılar. Öğretmen ailelerimizi arayıp olanları anlattı. Okul idaresi minibüs yollayana kadar köyde misafir olduk. M. Nuriye YILDIZ
5. Metin

ÇÖPLER ÇÖP KUTUSUNABiz hazırız, sizi bekliyoruz Yeşilcan.Tamam canım, biz de şimdi yola çıkıyoruz.Tam piknik havası! Gecikmeyelim, bizi bekliyorlar.Ben güzel bir yer keşfettim piknik için, oraya gidelim. Tamamdır biz sizi takip ediyoruz.Günaydın Can.
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Günaydın Yeşilcan.Hızlı gitme Aliciğim.Anne susadım.Aaa! Canın yaptığına bakar mısın baba!Bu çok yanlış bir davranış!Bu seferde meyve suyu kutusuna attı!Onları durdurup konuşalım baba.Düşünsene herkes bu şekilde çöpüne dışarı attığında etrafımız nasıl olur? Neyse Yeşilcan geldik galiba. İnince can ile konuşursun bunları.Heyooo! Geldik!Bu ne! Her taraf çöp içinde!
6. Metin

23 NİSAN KUTLU OLSUN

TRT Çocuk
Ali ve Ayşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na günlerdir hazırlanıyorlardı. Ali ve Ayşe 23 Nisan’da şiir okuyacaklardı. Sonrada birlikte 23 Nisan törenlerinde bayrak taşıyacaklardı.Tüm arkadaşları ve öğretmenleri heyecanla bugünü beklemişlerdi.Okula ulaştılar her yer bayraklarla süslenmişti. Herkes en temiz, en güzel kıyafetlerini giymişti.23 Nisan Çocuk bayramı coşkusu her yanı sarmıştı.Tören başladı. Önce saygı durusu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı’mız okundu. Sıra Ali ve Ayşe'ye geldi. Onlar da gurur ve neşeyle şiirlerini okudular.23 Nisan23 NisanYurdu koruyanYarın kuranSen ol çocuğumKüçüksün bugünYarın büyürsünHer işte üstünSen ol çocuğumHaşan Ali YÜCEL
Şiiri okuduktan sonra heyecanla Ali’nin dedesinin yanına koştular.
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İkinizi de tebrik ederim. Harikaydınız. Bayramınız kutlu olsun.Teşekkür ederim dedeciğim.Geldiğin için çok sağ ol Afkan Dedem.Atatürk bu günü bize armağan etmiş. Çünkü çocukları çok seviyormuş.Bugün neden bayram biliyor musunuz?23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisi açıldı. Ayşe'nin de söylediği gibi Atatürk çocukları çok severdi. Atatürk bu günü çocuklara bayram olarak hediye etti. Bizlerde her yıl bu günü Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.TBMM Çocuk(Kısaltılmıştır)
7. Metin

DEDEMİN MADALYASIÖykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte geçit töreni izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. -Hazırım, dedi dedesi. Gidebiliriz.Öykü, dedesinin kıyafetlerini görünce çok şaşırdı.- Aaa, sen asker mi oldun?-Gençken asker olmuştum.Öykü, asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek,-Peki, bu nedir dedeciğim, diye sordu.-Bu, vatanımızı düşmanlardan kurt almak için savaşa katılan askerlere verilir.-Sen savaşa mı katıldım?-Evet Öykücüğüm. Çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın birçok yerinde düşmanlar vardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu.-Peki, düşmanlardan nasıl kurtuldunuz?-Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerini dolaştı. Askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan tüm insanlar düşmanlardan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik.Dedesinin gözleri dolmuştu. Titreyen sesiyle Atatürk’ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam etti:-Atatürk bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23 Nisan'da açıldı. Sonunda düşmanlan vatanımızdan kovduk. Hepimiz çok mutlu olduk.-23 Nisan mı? Yani bugün. -Evetöykücüğüm.
150



-Dedeciğim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz, dedi Öykü.Tören alanına geldiklerinde en ön sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları, sallamaya başlamışlardı bile. Hümeyra BEKTAŞ Meral CANOĞLU CANTÜRK Eser ÜNALAN ŞENLER [Kısaltılmıştır]
8. Metin

EKRANZAEmre de Eren ekranzalarında uyuyorlar. Birazdan robot köpek Siberton gelip onları uyandıracak. Bugün çok işleri var. Ödevlerini elektronik posta ile öğretmenlerine yollayacaklar. Dedelerine cep telefonundan gülücük gönderecekler.Sanal ortamda ders yapmaları çok kolay oluyordu. Üç boyutlu gözlükleri takınca her şeyi gerçekmiş gibi yaşıyorlardı. Her yerde ekran vardı. Cep telefonundan bıkınca tablete, tabletten bakınca bilgisayara koşuyorlardı. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorlardı.Anneleri:-Çocuklar yemek hazır. Haydi sofraya, diye seslendi.-Tamam, anne geliyoruz, diyorlardı ama oyundan kalkamıyorlardı. Uyanlara kulak asmıyorlardı. Tuvalete bile tabletle gidiyorlardı.Ekrandan uzak kalamıyorlardı.Bir gün dedeleri hastalanınca köye gittiler. Dedeleri onlara özlemle sarıldı. Güzel bir masal anlattı. Bu masaldan çok hoşlandılar. Daha önce izledikleri animasyonlar onları bu kadar mutlu etmemişti.Elektronik hiçbir aletin olmadığı bu yer sanki başka bir gezegendi. Hiçbir şey ekranda gördüklerine benzemiyordu.Dedeleri onlara yavru bir köpek verdi. Çocuklar sabah akşam Neşeli adım verdikleri köpekle oynadılar. Eve dönüş zamanı geldiğinde Neşeli'yi yanlarında götürmek istediler.Anneleri bir canlıya bakmanın sorumluluk ve ilgi gerektirdiğini hatırlattı. Babaları ise Neşeli’ye bakmanın Siberton'a bakmakla aynı şey olmadığını söyledi.Emre: Biliyorum babacığım ama Neşeli bizi çok seviyor. Ondan ayrılmak istemiyoruz, dedi.Hep birlikte arabaya bindiler. Evlerine geri döndüler. Davut CİVELEK
9. Metin

İBNİ SİNAMerhaba, ben Zeynep. Size muhteşem bir bilim insanı tanıtmak istiyorum. İbni Sina, doktorların doktor olarak anlıyor.
151



İbni Sina, çocukken okumaya, yazmaya, araştırmaya, incelemeye ve de öğrenmeye bayılıyordu. Bazı derslerde sorduğu sorularla öğretmenlerin de şaşırtıyordu.-Hımmm... Bütün bitkiler birbirine benziyor ama aynı zamanda hepsi birbirinden farklı.-İnek sadece ot yedi halde neden şişman öğretmenim?Henüz çok küçük olduğu halde matematik de öğreniyordu.-Offf, kafam iyice karıştı. Ama ben hiçbir şey anlamadım ki!Bir gün üzgün bir şekilde kırlarda dolaşıyordu.-Bütün dersleri anlıyorum. Peki neden matematiği anlamıyorum?Derken bir kuyu gördü.-Şurada bir kuyu varmış. Bu kovayı çekmek de zayıf kollarıma çok zor geliyor.-Hımmm, su da çok güzelmiş. Çok şükür.Sonra bir şey dikkatimi çekti.-Aaa ip çok güçsüz olduğu halde nasıl da gide gele semsert taşı kesmiş.Bunun üzerine okula gitti. Artık kararını vermişti.-Çok çalışacağım. Sabredip ısrarla çalışacağım. Zamanla ben de matematiği daha iyi anlayacağım. Kısa zamanda matematikte en başarılı öğrencilerden biri olmuştu.-Ben bu konuyu anlamadım.-Ben çok iyi anladım, istersen sana da anlatayım. Nefese ATÇAKARLAR (Kısaltılmıştır)
10. Metin

ELEKTRİKLER KESİLDİ! NASIL KİTAP OKUYACAK?Kırçıl bir pazar günü, çok sevdiği bir kitabı okuyordu. Kitabı okumaya güneş doğduğunda başlamıştı. Hava karardığında kitabı henüz bitmemişti. Bir masa lambası açtı ve okumaya devam etti. Kitabın en heyecanlı yerinde elektrikler kesildi. Kırçıl bir süre elektriklerin gelmesini bekledi. Sonunda mutfağa gidip bir mum aldı. Mumu yaktı ve kitabını açtı.Biraz okuduktan sonra gözleri yoruldu. Mum ışığı kitap okumak için yeterli değildi. Aklına gaz lambası geldi. Evin kilerine gitti. Gaz lambası kilerde olmalıydı. Yerde duran gaz lambasını gördü. Oda ne? Gaz lambasının içinde gaz yoktu. Bu durumda gaz lambası işe yaramazdı. Tam ümidini kesmek üzereyken duvara asılı bir el feneri gözüne çarptı. Bir elinde el feneri diğer elinde kitap tekrar okumaya başladı. Birkaç sayfa sonra bir elinde el feneri tutarak okumanın çok zor olduğunu anladı.Kırçıl o kadaryorulmuştu ki, sonunda uyuya kaldı. Sabah uyandığımda perdeleri açıp odaya gelen güneşi ışığıyla okumaya devam etti. Zeynep OLGUN
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Ek. 3. İlkokul 2. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinler

1. Metin

VIZVIZ İLE GÜLNAZBir bahar günüydü. Vızvız kırlarda dolaşırken, yeni çiçek açmış Gülnaz’ı gördü. Hemen yanına uçtu. Tanışıp arkadaş oldular.Gülnaz:- Ben çok yalnızım. Sık sık gelip benimle oynar mısın? dedi.Vızvız çok mutlu olacağını söyledi.Gülnaz, her sabah Vızvız'ı sabırsızlıkla bekliyordu. Birlikte konuşuyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Gülnaz, arkadaşı Vızvız'ın her gelişinde, ona, bal yapması için çiçek tozu veriyor;- Kış hiç gelmese, arkadaşlığımız hiç bitmese, diyordu.Vızvız da:- Senin gibi bir arkadaşım olduğu için ben çok mutluyum, diyerek karşılık veriyordu.Günler böyle geçerken hava yavaş yavaş ısındı. Yağmur da yağmaz oldu. Çevredeki ağaçların ve çiçeklerin renkleri soldu.Bu sıcak ve kurak günlerin birinde Vızvız, Gülnaz'ın yanma gitti. Bir de ne görsün; arkadaşı sararıp solmuş.Vızvız:- Gülnaz, sana ne oldu böyle! Yoksa hasta mısın? dedi.Gülnaz titrek bir sesle:- Ben kışın gelmesinden korkarken, şimdi de yağmur yağmayınca susuz kaldım.Bunun üzerine Vızvız:- Üzülme Gülnaz, şimdi gelirim, diyerek ondan ayrıldı. Hızlıca uçarak kovanına geldi. Gülnaz’ı arkadaşlarına anlattı. Çok güzel bir çiçek olduğunu, ama susuzluktan öleceğini söyledi.Arkadaşlarından birisi:- Yakındaki dereden ona su götürelim, dedi.Bu düşünce hepsinin çok hoşuna gitti. Birlikte dereye uçtular. Birer yudum su alarak Gülnaz’ın yanına gittiler.Gülnaz onları görünce çok şaşırdı.Vızvız:- Sevgili Gülnaz, seni kurtarmaya geldik, dedi.Hepsi ağızlarındaki birer yudum suyu Gülnaz'ın toprağına döktüler. Sevgiyle çevresinde uçuştular.Gülnaz ümitsizdi, yine de onlara teşekkür etti.
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O gece olağanüstü bir şey gerçekleşti. Gülnaz canlanıp iyileşmişti. Ertesi gün, arkadaşı Vızvız onu görmeye geldiğinde gözlerine inanamadı. Sevinçle birbirlerine sarıldılar. İkisi de çok mutluydu. Akşam Güneş dağın arkasından inerken gülümsedi.-  Çocuklar ben gidiyorum. Biraz daha oynarsanız hava kararacak. Vızvız artık kovanına dönsün, dedi.İki arkadaş, ertesi gün tekrar görüşmek üzere ayrıldılar.-  Hoşça kal Gülnaz.-  Güle güle Vızvız.Vızvız neşeyle kovanına döndü.Arkadaşlarına:- Teşekkür ederim. Gülnaz’ı kurtardınız, dedi.Giilnaz'm iyileşmesine hepsi çok sevindiler. Fatma TATC1 Sevim EKİNCİ
2. Metin

ESKİ OYUNCAK BEBEKDoğum gününde annesi, Ayşe’ye eski ama çok şirin bir oyuncak bebek hediye etti. Ayşe, bebeğin eski olmasına çok şaşırdı. Annesi, niye böyle bir hediye seçmişti ki? Orada bulunan arkadaşları da bunu çok merak edince Ayşe'nin annesi Feriha teyze, anlatmaya başladı:"Sekiz yaşımdayken komşumuz Hatice ablaya sık sık yardım ederdim. Hatice abla, her gün yaşlı teyzesine yemek yapıp gönderirdi. Yemekleri ben götürürdüm. Bir gün Hatice abla, çok güzel, kocaman çikolatalı bir pasta yapmıştı. Pastayı götürürken yolda arkadaşım Selma’yla karşılaştım. Selma pastayı görünce, "Hadi biraz yiyelim. Gittiğinde Hatice abla, bu kadar gönderdi, dersin." dedi. Benim de canım pasta çekmişti ama pasta bir başkasına aitti. Onu istediğim kişiye veremezdim. Kararsız kalmıştım.İşte o gün Hatice abla, bana bu bebeği hediye etti. Hatice abla, küçükken bu bebeği çok sever, kendisine doğru davranmayı hiç unutturmaması için başucundaıı ayırmazmış. Bugün kızım Ayşe sekiz yaşına girdi. Her zaman doğru olanı yapması gerektiğini hatırlatması için bu bebeği ona hediye etmek istedim." Nuray TÜRKYILMAZ CATİC Rukiye KARAKÖSE Necla SAYDAMSaadet KOCAGÖZ UZUNVahide ULUSOY GÖKÇE
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3. Metin

AİLE FOTOĞRAFLARIŞu Ezgi, akıllı bir kız doğrusu! Öğretmeninin dediklerini hiç unutmamış. Öğretmeni ne mi demiş? “Herkes ailesini tanıtacak." demiş.Ezgi ne yapmış peki?Ne yapacak? Fotoğraf albümlerinden fotoğraflar seçmiş. Okula götürmüş.Öğretmen ona "Aferin!” demiş. Demekle de kalmamış. "Fotoğrafları göstererek aileni bize tanıtır mısın?" diye sormuş.İlk fotoğraf, evlerinin dışarıdan görünümüymüş.Ezgi:"Bu, bizim evimiz!" diye söze başlamış. "Bahçe içinde, küçük bir evdir. Biz; annem, babam ve ben, işte burada yaşarız.İkinci fotoğrafı gösterince arkadaşları çok şaşırmışlar. Bazıları da gülmüşler. "0 da mı aileden biri?” diye sormuşlar.Ezgi:"Evet, biz onu çok severiz. Ama o bir köpek. Bahçede evi var. Orada yaşıyor.” diye karşılık vermiş. Sonra da eklemiş: "Adını söylemeyi unuttum. Adı Kahve."Üçüncü fotoğraf gerçekten çok güzelmiş. Onu annesi, Ezgi uyurken çekmiş.Ezgi, gereken açıklamayı hemen yapıvermiş: "Burası benim odam. Ben hep ayıcığımla uyurum."Başka bir fotoğrafa bakmışlar. Bu fotoğrafta Ezgi'yle annesi, mutfakta yemek yapıyorlarmış.Çocuklardan biri:"Sen yemek yapmayı biliyor musun?” diye sormuş.Ezgi:"Anneme yardım ediyorum. Yardım ederken de öğreniyorum. Mutfakta o kadar eşya, yiyecek var ki bazen annem bile şaşırıyor.” diye yanıt vermiş. Vermiş ya, annesinin adını söylemeyi unutmuş."Bakın!” demiş Ezgi, "Bu fotoğrafı ben çektim."Annesiyle babası bir koltuğa oturmuşlar, öyle poz vermişler."Elinde gazete olan, babam. Adı İlhami'dir. Annemin adıysa Aysel’dir.’’ demiş.Öğretmeni:"Aferin! Çok güzel anlatıyorsun," demiş. Ona cesaret vermiş.Ezgi durur mu? Durmaz...Başka bir fotoğrafı göstermiş. "Bu benim büyükbabam. Yani babamın babası... Adı İsmail. 0, benim en iyi arkadaşımdır. Beni gezdirir. Birlikte birçok oyun oynarız. Daha bitmedi... Bu da babaannem. Onun adı Ayşe'dir. Ayşe ninem, çok güzel reçel yapar. Bir gün bize gelirseniz gözlerinizle görürsünüz. Hem reçel de yersiniz.”
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Sıradaki fotoğrafta yaşlı bir kadınla bir adam varmış.Ezgi, onları da tanıtmış:"Gördüğünüz kişiler, annemin babasıyla annesidir. Ben onları da çok sever, sayarım. Onlar da beni severler. Dedemin adını sorarsanız, adı Süleyman. Nineminkiyse Sevgi’dir."Ezgi fotoğrafları göstermeye, bir yandan da anlatmaya devam etmiş: "Bu da benim amcamdır. Doğan amcam... 0, babamın kardeşidir. Fotoğraftan da anlayacağınız gibi kendisi doktordur.”"Bu güzel bayansa teyzem olur, Nilgün teyzem. 0, annemin kardeşidir. Anneme ne kadar da çok benziyor, değil mi? Unutmadan söyleyeyim, benim teyzem tiyatro oyuncusudur."Ezgi’nin elinde tek bir fotoğraf kalmış. Arkadaşlarına onu da göstermiş. Ama nedense herkes gülmeye başlamış.Çünkü bu fotoğraf, Ezgi'nin bebeklik fotoğrafıymış.Ezgi, fotoğrafa bakmış. "Aaa! Bu fotoğraf buraya nasıl geldi?” diye bağırmış.Onun bu sözü arkadaşlarını, öğretmenini daha çok güldürmüş. Dayanamamış, Ezgi bile gülmeye başlamış.Tabii ki Ezgi, güzel bir alkışı hak etmiş.Aferin Ezgi! Aziz SİVASLI OĞLU
4. Metin

İYİLİKSEVER TERLİKÇİÇok eski zamanlarda yaşayan bir terlik satıcısı ve karısı varmış. Birlikte çok mutlu yaşarlarmış. Terlikçi akşamları terlik yapar; sabahları satarmış. Kazandığı parayla evin ihtiyaçlarını alır, karısı da bunlarla yemek yaparmış.Yine bir kış günü terlikçi, yaptığı terlikleri satmak üzere çarşıya gitmiş. Fakat hiç terlik satamamış. Adamcağız çok üşümüş. Eve gitmeye karar vermiş. Tam bu sırada bir kedicik terlikçiye sokulmuş. Terlikçi, kedinin çok üşüdüğünü görünce terliklerden birini çıkarıp minik kedi için yuva yapmış. Onu sıcak olacağını düşündüğü bir yere bırakmış. Bu sırada oradan geçmekte olan bir kömür satıcısı ile karşılaşmış. Kömür satan adam, terlikçiye:— Sen de terliklerini satamadın mı, diye sormuş. Terlikçi "evet” der gibi başını sallamış. Kömür satan adam:— Benim bir fikrim var. Elimizdekileri değişelim. Hiç olmazsa bizim terliğimiz, sizin de kömürünüz olur, demiş. Bu fikir terlikçiye de uygun gelmiş. Böylece terlikçi, elinde bir çuval kömürle evine dönmüş. Kömürü kazana boşaltmış. Akşam karısı ile birlikte kömürün birazını yakıp ısınmışlar. Derken ateşin başında uyuyakalmışlar.0 sırada ateşin içinden zıplayan bir peri belirmiş ve tebessüm ederek:— Kömürcü kılığına girerek iyi yapmışım. Yazık ne kadar çok üşümüşler. Buradaki kömürlerin sabah altın olduklarını görünce kimbilir nasıl sevinecekler, demiş. İkisine de birer öpücük kondurup ateşte yeniden kaybolmuş.Uzun, sıcak bir geceden sonra terlikçi ve karısı uyanınca bir kazan dolusu altın bulmuşlar.
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Betül ŞEN
5. Metin

ANNE KEDİ VE YAVRULARIAyşe, annesiyle birlikte anneannesini görmeye gitti. Anneanne, hâlâ kentin dışındaki yazlığında oturuyordu.-  Haftaya kente taşınmak istiyorum, ama şu kedicikleri ne yapacağımı bilmiyorum, dedi annneanne.-  Kedi mi? Nerde, diye heyecanlandı Ayşe.Anneannesi Ayşe'ye gülümsedi.-  Arka bahçede, gel gidip bakalım.Anneanne, Ayşe ve annesi arka bahçeye çıktılar.- İşte, diye gösterdi parmağıyla anneanne.-  Duvarın dibindeki kedileri görünce Ayşe bir çığlık attı:- Ay ne kadar da güzel!Duvarın dibinde, sarı ve beyaz tüylü bir sarman kedi yere uzanmış yatıyordu. Ayşe, annesine sokulmuş süt emen yavrulan saydı:- Bir, iki, üç, dört. Anne, dört tane yavru kedi var!İkisi tıpatıp anneye benzeyen, ikisi de sarı tüylerinin üzerinde siyah yuvarlak benekler taşıyan dört yavru kedicik...-  Anne şuna bak! Ne kadar tatlı!Siyah benekli yavrulardan biri, çok hareketliydi. Kıpır kıpır ediyor, öteki yavrulan itip annesine sokularak, yalnız kendisi emmek istiyordu.-  Anne kediye yiyecek vermeliyiz. Yavrularım emziriyor.-B e n  ara sıra bir şeyler veriyorum, dedi anneanne.-  Yavrulara yatacak bir yer yapalım, diye önerdi Ayşe.Anneanne içeri girdi. Birkaç dakika sonra; elinde büyük karton bir kutuyla geri döndü.-  Bu kutuyu balkonun altına yerleştirelim de, yağmurda ıslanmasınlar.Ayşe ve anneanne, balkonun altındaki kuytu bir köşeye karton kutuyu yerleştirdiler.Ayşe'nin annesi de, iki küçük kâseye koyduğu sütü getirdi. Kâsenin birini, anne kedinin yakınına, ötekini de karton kutunun içine koydu.Ayşe, içeri girip kedileri pencereden izlemeye başladı. Anne kedi, önce kuşkuyla çevresine bakındı, sonra yaklaşıp sütü içmeye başladı. Biraz içtikten sonra, miyavlayıp yavrularını yanına çağırdı. Minik yavrular, incecik sesleriyle miyavlayarak koştular annelerine.Ayşe heyecanla bağırdı:

Küçücük iyilik yapan terlikçi kocaman iyilik bulmuş.

157



- Anne bak! Sütü içiyorlar!Anne kedi, yavruları gelince, kenara çekilip sütü onlara bıraktı. Onların süt içişini izledi. Sonra birden, karton kutuyu ve oradaki sütü gördü.Yanına gidip çevreyi kokladı, sütün tadına baktı. O sırada, yavru kediler sütü bitirmişler, minik pembe dillerini çıkararak yalanıyorlardı.Ayşe yavruları izlerken, birden heyecanla bağırmaya başladı:- Anne, kedi yavrusunu ısırıyor!Anne kedi, kocaman ağzını açmış, sarı tüylü yavrulardan birini ensesinden yakalamıştı. Minik kedi ise uysalca duruyordu. Miyavlamıyordu bile.-  Korkma canım. Annesi onu taşımak istiyor.Anne kedi, yavruyu götürüp kutunun içine bıraktı. Sonra gidip sırayla öteki yavrularını da kutuya taşıdı. Ayşe, onun yavruları taşımasını dikkatle izlerken saymayı da unutmadı:- Bir, iki, üç, dört. Tamam, dört yavruyu da getirdi kutuya.Kutuya bırakılan yavrular, hemen oradaki sütü de içtiler. Minik ağızlarını açıp pembe dillerini çıkardılar ve uzun uzun yalandılar. Sonra da birbirleriyle oyun oynamaya başladılar.
Gülsüm CENGİZ

6. Metin

ORMANIN RENKLERİ KİMDE?Bir varmış bir yokmuş. Tüm hayvanların dostluk ve mutluluk içinde yaşadığı bir orman varmış.Bu ormanda yaşayan hayvanlar, aynı yağmurlarla ıslanır, aynı güneşin ışığında oyunlar oynar, aynı ayın gölgesinde uykuya yatarlarmış. Bu ormanda her ağaç meyve verir, her tohum çiçek açarmış.Ormandaki yaşamdan yalnızca ayı memnun değilmiş. Her biri ayrı bir işle uğraşan hayvanlara kızıp dururmuş. Zararlı tırtılları yiyen kuşlara, toprağı kazıp havalandıran solucanlara, bütün gün bal yapan arılara, "Hıh, bu yaptığınız da iş mi? Para kazandıracak bir iş yapsanız ya!" diye söylenirmiş.Bir sabah hayvanlar uyandıklarında, bir de bakmışlar ki ormandaki kırmızı çiçekler yok olmuş... Kırmızı laleler, gelincikler, ateş çiçekleri kalmamış.Sağa bakmışlar, sola bakmışlar, ama bir tek kırmızı çiçek görememişler. Hepsi bir gecede ortadan kaybolmuş! Nereye gitmiş olabilirlermiş ki?Bir sonraki sabah uyandıklarında, bu kez sarı çiçekleri görememişler... Hepsi ortadan kaybolmuş! Tek bir sarı çiğdem ya da sarı lale, tek bir sarı papatya bile kalmamış!Sonraki sabah, mor laleler, mor menekşeler, mor zambaklar yok olmuş.Daha sonraki sabah ise, beyaz papatyalar, beyaz mügeler...Ormandaki renkler birer birer ortadan kayboluyor, hayvanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlarmış.Tam o sırada tavşan, nefes nefese gelip, "Koşun, koşun!" diye seslenmiş hayvanlara. "Çiçekleri buldum!"
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Hepsi tavşanın söylediği yöne koşmuş. Bir de bakmışlar ki, ne görsünler?İşte, ormanın bütün çiçekleri oradaymış. Kırmızı laleler, gelincikler, sarı papatyalar, mor menekşeler, beyaz mügeler...Herkes uyurken, ormandaki ayı tüm çiçekleri toplayıp bir çiçekçi dükkanı açmamış mı?“Ama bu haksızlık!” diye bağırmış hayvanlar. "Çiçeksiz orman olur mu? Çiçeklerimizi geri ver!”Ayı karşı çıkmış: "Siz mışıl mışıl uyurken ben çalıştım, çiçek topladım. Tembellik etmek yerine siz de çalışın, kendinize bir iş bulun."Tüm hayvanlar, şaşkın, öylece kalakalmışlar. Ne yapacaklarmış şimdi? Çiçeksiz bir ormanda nasıl yaşanırmış ki?Çiçekler olmayınca, orman tüm renklerini yitirmiş. Kala kala bir yeşil, bir de kahverengi kalmış ormanda.Böcekler, çiçek tozlarım oradan oraya taşıyamamış, çiçekleri dölleyememişler. Bu yüzden yeni çiçekler de açmıyormuş artık.Arılar bal yapamamış; meyveler büyüyememiş; tırtıllar, kurtlar kendilerine yuva bulamamışlar. Meyve ile beslenen hayvanlar, artık ormanda kendilerine yiyecek bulamaz olmuşlar.Şu işe bakın ki, aç kalan yalnızca ormandaki hayvanlar değilmiş.Ayı da, "Ben bal istiyorum!" diye homurdanmaya başlamasın mı!Gerçekten de ayılar en çok balı severmiş. Ama çiçekler olmadığı için arılar artık bal yapamıyormuş.Ayı, karnını doyurmak için, ormamn kıyısındaki markete gitmiş. Bir kavanoz bal satın almış.Market sahibi merakla sormuş. "Sizin ormanın her köşesi çiçeklerle, meyvelerle, bal petekleriyle doluydu. Bütün hayvanlar istediğiniz kadar yer içerdiniz. Şimdi ne oldu da, bizim marketten alışverişe başladınız?”Ayı şöyle bir düşünmüş. Ne olmuştu da? Ne olmuştu da... Ne olmuştu...Ne mi olmuştu? Ne mi olmuştu? Ayı, ormanın renklerini toplamıştı. Oysa çiçekler, ormanda yaşayan herkesin değil miydi? Ayı hemen çiçek pazarına gitmiş, kazandığı tüm parayla lale soğanları, çiçek tohumları, fideler almış. Ormana döndüğünde, diğer hayvanların da yardımıyla tohumları, fideleri ekmişler. Orman yeniden renklerine kavuşmuş. Çiçekler açmış. Ağaçlar meyve vermiş. Arılar bal yapmış. O güzel ve renkli ormanda, tüm hayvanlar, dostluk ve beraberlik içinde mutlu mutlu yaşamışlar. Aytül AKAL
7. Metin

ÇOTANAKYaz tatili olmuş, köyümüze doğru yola çıkmıştık. İlk defa gidiyordum köye, her yer ne kadar da yeşildi, seyrine doyamıyordum. Uzun bir yolculuktan sonra vardık köyümüze. Kemal dedemin sesini duyduk uzaktan, fındık tarlasındaydı. "Geldiler!" diye bağırıyordu. Babaannem, koşar adımlarla karşıladı bizi. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesini ne kadar da özlemişim.Sonra dedem geldi. Elinde, kabuğundan çıkmamış fındıklar vardı. Babamlarla görüştükten sonra hemen kucağına alıp sevdi beni.
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Uzun yoldan geldiğimiz için acıkmış olduğumuzu düşünen babaannem, yemek hazırlamış, evin balkonuna sofrayı kurmuştu bile. Yemeklerimizi yedikten sonra annemle babam dinlenmek için içerideki kanepelere uzandılar.Hiç yorulmamıştım ben, etrafı izliyor, yemyeşil fındık tarlalarına bakıyordum. Kemal dedem, elimden tutarak "Haydi, fındık tarlasına gidelim." dedi. Birlikte tarlaya gittik. Dedem fındık ağaçlarının dallarını okşuyor, onlarla adeta konuşuyordu. Fındık dallarından birini aşağı indirerek "Bak Uras, şu gördüğün bir araya toplanmış olan üçlü fındık grubuna çotanak denir.” deyip dalından kopararak bana verdi. Ben de afiyetle yedim. Çotanak çok lezzetliydi. Bahadır KÖKREK
8. Metin

DÜĞÜN YEMEĞİKaragöz'le Hacivat, sokakta karşılaşırlar. Karagöz öne doğru saygıyla eğilerek:— Hayırlı günler Hacivat'ım.— Hayırlı düğünler Karagöz'üm.Karagöz:— Hayırlı düğünler, hayırlı düğünler Hacı Cavcav. Oğlanı mı evlendiriyorsun, kızı mı? Sen evlendireyim diyorsun ama çocuklar buna razı mı?Hacivat gülmemek için kendini zor tutar:— Yahu Karagöz, düğün bizim değil komşunun. Haydi gidip sevinçlerine ortak olalım. Karagöz bir adım geri çekilir: — Olmam Hacı Cavcav.— Niye olmazsın Karagöz’üm? Düğünler sevinç günleridir.— Değildir Hacı Cavcav.— Niçin değil Karagöz'üm?Karagöz heyecanla anlatmaya başlar:— Yahu niçin olacak, düğünlerde kızın annesi ağlar mı?— Ağlar.Karagöz:— Babası karalar bağlar mı?— Bağlar.Karagöz, Hacivat’a vurur:— Al sana Hacı Cavcav, sen de ağla o zaman.— Yahu ben niye ağlayayım?Karagöz:— Peki o zaman sen ağlama, gelin olacak kız ağlasın.Hacivat ciddileşir:
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— Orada dur biraz Karagöz'üm.— Duruyorum ama niçin duracağım.Hacivat,— Sen gelin olacak kız da ağlar dedin ya. Orası biraz şüpheli...Karagöz kendinden emin:— Ağlar elbette, ağlamaz mı?— Yanlışın yokda eksiğin var Karagöz'üm. Gelin olacak kızlar hem ağlar hem de giderler.Karagöz duygulanır. Gözlerini ovalar.— Ne oldu Karagöz’üm?— Ne olsun Hacı Cavcav, benim kızım da öyle yapar mı? Yani hem ağlayıp hem de gider mi? Hacivat başını sallar:— Gider Karagöz'üm gider! Karagöz ağlamaya başlar. Arkadaşı onu teselli etmeye çalışır:— Karagöz'üm bu kadar ağıt yeter, geç kalırsak lahmacun biter.Karagöz lahmacun sözünü duyar duymaz titreyerek kendine gelir:— Lahmacun mu? Ne lahmacunu Hacivat'ım?Ne lahmacunu olacak, senin gibi ağlayanları teselli etmek için düğün sırasında yemek verirler. Karagöz Hacivat'a bir daha vurur:— Bre Köftehor! Bunu baştan söylesene. Niçin beni boş yere ağlatıyorsun?Hacivat'la Karagöz, kol kola girer ve şarkı söyleyerek düğün evine doğru giderler.Bestami YAZGAN
9. Metin

BAYRAM ARMAĞANIKüçük bir kasabada yaşayan bir adam varmış. Bu adamın bir oğlundan başka kimsesi yokmuş. Gün gelmiş, adamın oğlu evlenip büyük şehre taşınmış.Adamcağızsa iyice yaşlanmış. Artık gözleri iyi görmüyor, kulakları iyi işitmiyormuş. Kulübesinde bir başına yaşayıp gidiyormuş.İhtiyar adam, oğlunu çok özlüyorm uş. Bayramın gelmesini iple çekiyormuş. "Oğlum, elbet babasını unutmaz. Bayramda ziyaretime gelir." diyormuş.Yine bir bayram sabahı umutla hazırlık yapmış. Oğlunun gelmesini beklemeye başlamış. Çok geçmeden kapı çalmış. İhtiyar adam sevinçle yerinden kalkıp kapıyı açmış. Karşısındaki genç adamın boynuna sarılmış ve "Oğlum, geleceğini biliyordum. Beni unutmayacağını biliyordum." demiş.Oysa sarıldığı adam oğlu değilmiş. Genç adam, ihtiyar adamın cüzdanını kasabanın marketinde bulmuş ve onu ihtiyara getirmiş. İhtiyarın uzun zamandır görmediği oğlunu beklediğini anlayınca onun bu mutluluğunu bozmak istememiş.
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Gözleri iyi görmeyen bu ihtiyara, onu çok özleyen bir evlat gibi davranmış. Bütün gün ihtiyarın yanında kalmış. Ona yemek pişirmiş, birlikte yemişler. Genç adam, akşam olunca yeniden geleceğine söz vererek ayrılmış.İhtiyar adam bayramın ilk gününü oğluyla birlikte geçirdiği için çok mutlu olmuş. Genç adam ise bu anıyı yaşamı boyunca unutmamış. İnci CEREN
10. Metin

BAYRAKÖğretmeni, Eliften "Bayrak” konulu şiir yazmasını istedi. Elif, şiir yazmayı seviyordu. Babası da şiir yazardı. Elif, şiirlerinin konusunu babasıyla paylaşırdı. Babası, ona konu ile ilgili bilgi verirdi. Elif, bu bilgilerden yararlanarak şiirlerini yazardı.O akşam babasına:— Bu sefer şiirimin konusu "Bayrak", babacığım. Bu konuda bana bilgi verir misin, dedi.Babası başladı anlatmaya:— Bayrak bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür. Her bağımsız ülkenin kendine ait bayrağı vardır. Bayrakların üzerindeki renklerin ve sembollerin anlamı vardır. Bizim bayrağımız kırmızı renklidir. Dikdörtgen şeklindedir. Üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır. Rengini şehitlerimizin kanından, ay ve yıldızı da gökyüzünden almıştır. Bayrak törenlerinde "Hazır ol" vaziyette durulur. İstiklal Marşı'na eşlik edilir.Elif, pek çok şey öğrenmişti. Odasına gitti. Şiirini yazmaya başladı. Ayça AKERTELATAR
11. Metin

GAZI DEDE CUMHURİYETİ ANLATIYORŞenay'ın büyük dedesi Kurtuluş Savaşı’na katılmış; yurdumuza göz diken düşmanlarla savaşmıştı. Bu savaşa katılıp da yaralananlara "gazi" diyoruz.Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaştığı günlerdi. Öğretmen, o gün Atatürk’ün yaptığı önemli işleri anlatmıştı. Dersin sonuna doğru Şenay ve arkadaşlarına "Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?" konulu bir ödev verdi. Şenay, gazi dedesine güvendiği için parmak kaldırıp, söz alarak:— Öğretmenim, bu ödevi en iyi şekilde ben hazırlayacağım, diye söz verdi.0 akşam yemekten sonra Şenay, gazi dedesine:— Gazi dedeciğim, bugün güzel bir ödevim var, dedi. Gazi dede merak etmişti. Gülerek sordu:— Ödevinin konusu ne yavrum?Şenay konuyu söyledi. Dedesi çok sevinmişti. Hemen anlatmaya başladı:— Osmanlı Devleti, gitgide zayıflamıştı. Sonunda da dört bir yandan düşmanların saldırısına uğramıştı.Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kurtuluş Savaşı ile yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Padişahların yönetimine son verdi. Milletimizin asil adını bütün dünyaya duyuran yeni bir yönetim kurdu. Bundan böyle herkes Türkiye Cumhuriyeti demeye başladı. Cumhuriyet, halkın
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oylarına dayalı bir yönetim biçimi oldu. En iyi yönetim şekli olan cumhuriyete işte böyle kavuştuk, dedi. Pakize UZUN
12. Metin

DOĞUM TARİHİMİ SEN SÖYLE!Ankara’da düzenlenen ve Atatürk'ün de katıldığı bir toplantıda, onun doğum tarihiyle ilgili değişik fikirler ileri sürülür.Atatürk, doğum yılıyla ilgili bu tartışmayı dikkatle dinler ama pek önemsemez. Çünkü onun için önemli olan, yaptığı işlerin bilinmesi, anlaşılması ve gerçekleştirdiği devrimlerin ulusça benimsenmesidir. Tartışmanın yoğunlaştığı bir sırada o ana kadar susan Atatürk, bir köşede sessizce oturan genç bir öğretmene döner, "Doğum tarihimi sen söyle!" der.Öğretmen şu karşılığı verir:” 19 Mayıs..."Atatürk, hemen konuşmaları keser ve ayağa kalkar:“İşte, benim doğum tarihim budur!" Faruk ÇİL
13. Metin

GOZUM ARKADA KALMAYACAKAtatürk yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Bir sabah kimi görevlilerle birlikte Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkmıştı. Yolda karşıdan gelmekte olan küçük bir çocuk onları görünce durdu, kenara çekildi. Atatürk çocuğu yanına çağırdı ve gülümseyerek sordu:— Adın ne senin bakayım?— Cemil.— Buralarda mı oturuyorsun?— Hayır, Ayrancı'da...— Okula gidiyor musun?Çocuk, başıyla "evet” anlamına gelen bir işaret yaptı.— Peki, ne okuyorsun okulda?— Her bir şey okuyoruz.— Beni tanıyor musun Cemil?Çocuk başını kaldırdı, bir süre Atatürk'e dikkatle baktı:— Sen Gazi Paşa’sın!— Hayır, Cemil, ben Gazi Paşa değilim. Beni benzettin sen.— Yok, benzetmedim, iyi biliyorum; sen Gazi Paşa’sın.— Nereden biliyorsun?Çocuk, kendine güvenir bir tutum içinde:— Çünkü dedi, sana hiç kimse benzemez.
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Atatürk'ün gözleri yaşarır gibi oldu.— Cemil, büyüdüğün zaman ne olacaksın?— Asker olacağım!— Asker olup da ne yapacaksın?— Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım.Atatürk hiçbir şey söylemedi. Küçük çocuğu kollarının arasına aldı, kaldırdı ve alnından öptü. Sonra, yanındakilere döndü, şöyle dedi.— Evet, beyler... Görüyorsunuz, ulusun bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri, cumhuriyeti, ben onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. A. Ferhan OĞUZKAN
14. Metin

YERLİ MALIÖğretmenimiz, "Çocuklar, bu hafta Yerli Malı Haftası. Ülkemizde üretilen ürünleri satın alırsak ülkemiz gelişir ve zenginleşir." dedi. Berna, parmak kaldırarak “Peki, bir ürünün yerli malı olduğunu nereden anlarız öğretmenim?’1 diye sordu. Öğretmenimiz, "Çok güzel bir soru." dedi ve bir bisküvi paketini eline aldı. Paketin arka kısmında uzun uzun çizgiler vardı. 0 çizgiler ürün barkodu imiş. Orada bulunan 8-6-9 rakamlarını gösterdi. Bu rakamlar, bisküvinin Türk malı olduğunu gösterir, dedi. Bundan sonra satın aldığımız her ürünün barkoduna bakma kararı aldık. 8-6-9 sayılarını görüp Türk malı almaya özen gösterecektik. Ülkemizin gelişimine katkıda bulunacaktık. Bu faydalı bilgiden sonra kutlama çalışmalarına başladık. Meyvelerle süslü tacımızı taktık. Annelerimizin hazırladığı yemeklerden yedik, içtik, eğlendik. Bahar ÇEBÎ
15. Metin

KELOĞLAN VE SİHİRLİ TASBir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi, bu biricik oğlunu "Kel oğlum, keleş oğlum!” diye severmiş.Günlerden bir gün Keloğlan, annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. “Belki birkaç balık yakalarım. Anacığımla pişirir, yeriz. Aç karnımızı doyururuz.” diye düşünüyormuş.Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pullan gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık, güzel mi güzel bir balıkmış bu...Keloğlan, balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş.Bir de ne görsün! Balığın karnında kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. "Hem balığı götürürüm anama hem tası." demiş.Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular, altın olarak akıyormuş. Keloğlan çok şaşırmış.Bir kaç kere denemiş, hep altın akıyormuş tastan. "Bu, sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim.” demiş. Evlerine koşmuş.Sihirli tasa, küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış...
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Keloğlan, günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış.Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. "Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir." diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş."Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim...” diyormuş.Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması, insanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış.Herkes "Eski hâli bundan daha iyiydi. Gözünü hırs bürüdü Keloğlan'ın." demeye başlamış.Keloğlan bir gün, daha çok altın elde etmek için sihirli tasım eline alıp ırmağın kenarına gelmiş. "Suyu tükenecek değil ya, bir saray da buraya yaptırayım.” demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar, hırsını artırıyormuş.Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. Keloğlan, onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta nerdeyse boğulacakmış. Bin bir güçlükle kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler.Artık tası bulmanın da imkânı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanma dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın:— Üzülme yavrum, demiş. Hay’dan gelen Hû'ya gider. Zaten, sen o tası alnının teri, elinin emeği ile kazanmamışhn. Üstelik zenginlik, seni iyice şımartmışb. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun."Keloğlan, bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç anmamış. Hazırlayan: Ahmet RAMAZAN
16. Metin

MÜZİK DİNLEYEN İNEKLERYaz tatilinde amcamın çiftliğine gittik. Amcamın çok büyük bir çiftliği var. Çiftliğinde koyunlar, keçiler, inekler, tavuklar ve horozlar var. Amcamın çiftliğinde zaman çok eğlenceli geçer.Amcam, ineklerine müzik dinletiyormuş. Bunu öğrendiğimizde amcamın bize şaka yaptığını düşündük. Hatta ben, “Amca, inekleriniz birdirbir de oynuyor mu?" diyerek güldüm. Ama amcam şaka yapmıyordu. Bana dönerek:— Biliyor musun, müzik dinleyen inekler daha fazla süt veriyor, dedi.Amcam şaka yapmıyordu. Gerçekten de süt sağımından önce ineklerin hepsine müzik dinletiyorlardı. Ben Alaca’nın ne kadar süt verdiğini merak ediyordum. Çünkü Alaca çiftlikte en az süt veren inekti. Amcam, Alaca'nın bir kova süt verdiğini bana gösterdi. Gözlerime inanamadım. Amcama dönerek:— Amca, tavuklara da müzik dinletelim. Belki daha çok yumurta yaparlar, dedim. Beni duyan herkes kahkahalarla güldü. Aygün ASLAN
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17. Metin

HASTANE GÜNLERİMDünden beri hastanedeydi. Doktor Çağrı Bey, Büşra'ya serum bağlamış, serumun bitmesini bekliyorlardı. Doktor, her sabah olduğu gibi bu sabah da hastalarını kontrol ediyordu. Sıra Büşra'ya gelmişti. Doktor, hemşireye dönerek "Dün gece ateşi yükseldi mi?" diye sordu. Hemşire, "Hayır efendim, yükselmedi, yalnız çok öksürdü.” dedi. Doktor Çağrı Bey, Büşra'nın boğazını kontrol etmek için tahta çubuğu ağzına soktu. Büşra, oldum olası o tahta çubuktan hoşlanmazdı, hemen midesi bulanırdı. Doktor Çağrı Bey,“Hıım, evet, henüz boğazındaki iltihap tam olarak kurumamış.” diyerek hemşireye bir şeyler fısıldadıktan sonra diğer hastaların yanına gitti. Hemşire, elinde iğneyle Büşra'nın yanına geldi. Büşra, "Yine mi iğne olacağım, ne zaman bitecek bu işkence?” demeye kalmadan hemşire iğneyi batırıp içindeki ilacı vücuduna aktarmıştı bile.Kendine kızgınlığı gittikçe artıyordu Büşra’nın. Öğretmenlerinin koridorlarda koşmamaları için yaptığı uyarılara aldırış etmediğini düşünüyor ve pişmanlık hissediyordu.Mehmet KOCAMANBAŞ
18. Metin

UZAYDA VOLEYBOLGünün yorgunluğu üzerine çökmüş, elindeki hikâye kitabını bitirmeye takati kalmamıştı Kuzey'in. Yatağına uzanmış, gözlerini zoraki açıp kapatıyor, bir yandan da ertesi gün yapılacak voleybol maçını hayal ediyordu. Kuzey, baş ve işaret parmaklarını birbirine iyice yaklaştırdı, küçücük bir aralık bırakarak oradan ay dedeyi izlemeye başladı.Kendi kendine, "Ne kadar da küçük!” diye düşündü. Birden, ay dedenin ona gülümsediğini fark etti. Ay dede, "Kuzeyy! Voleybol oynayalım mı?" deyince fal taşı gibi büyüdü gözleri Kuzey'in. Ay dede onunla konuşuyordu. Sesi tekrar duydu. "Haydi Kuzey, ne duruyorsun? Tut elimden." dedi. Kuzey'in en sevdiği şeydi voleybol oynamak. İtiraz etmedi. Ay dedenin elinden tutarak uzayın boşluklarına doğru ilerlemeye başladı.Ay dede, Kuzey'i voleybol karşılaşmasının yapılacağı alana götürdü. Her iki takımdan birer kişi eksikti. Kuzey Yıldız Spor takımına, Ay dede de diğer takıma geçti. Tüm gezegenler oradaydı. Yıldızlar da toplanmıştı. Takımlarına destek vermek için tezahürat yapıyorlar, ıslıklar çalıyorlardı. Maç başladı. Kuzey çok heyecanlıydı yalnız akima takılan bir şey vardı. Top yere düşmüyordu, üstelik sahanın sınırları da yoktu. Ama çok da önemli değil, diye düşündü. Çünkü uzayda voleybol oynamak tarif edilemeyecek kadar güzel bir duyguydu. Uğur ÇAVDAR19. Metin
TEMİZLİK MALZEMELERİDış fırçası:— Ben olmasaydım Beyza'nın bütün dişleri çürürdü. Benim sayemde dişleri sapasağlam. Yoksa her gün diş ağrısıyla dişçiye koşardı. Bu yüzden ne zaman çikolata, şeker, yemek yese beni kullanıyor, dedi gururla.Diş macunu, diş fırçasının yalnızca kendisini övmesine sinirlenerek,— Beni unutuyorsun. Sana sürekli yardım ediyorum, dedi.Fırça:— Sen, tek başına bir hiçsin. Sen olmasan da dişleri temizleyebilirim. Seni, bana hizmet etmen için üretmişler, dedi yine böbürlenerek.
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Macun, üzüntüyle hafifçe boynunu büktü. Konuşmalarını herkes duymuştu.Sabun, baloncuk yaparak lavabodan kaydı. Aceleyle sabunluğa oturduktan sonra herkesin duyacağı bir sesle:— Ben olmasam Beyza’nın ellerini, ayaklarını, yüzünü, vücudunu hatta saçlarını kim temizleyebilir?Yemekten ve oyundan sonra onu ben temizliyorum, dedi.Sonra fırçaya dönerek:— Sen kalkmış 32 dişin temizliğinden bahsediyorsun, diye çıkıştı.Banyonun bir köşesinde asılı duran lif, sabuna yönelerek,— Sana sürekli yardım ediyorum. Beyza, asıl benim sayemde tertemiz oluyor, dedi.Sabun kızdı, köpürdü. Havada baloncuklar uçuşturarak:— Hadi oradan, sen olmasan da olur! Ben olmasam seni kim köpürtecek, dedi.Şampuan, sabunun ardından hemen lafa atıldı:— Kim demiş saçları senin temizlediğini? Saçları en iyi ben temizlerim. Çünkü tek görevim, saçları temizlemektir, dedi övgüyle.O sırada tarak, aynada kendine bakıyor ve dişlerinin arasını temizliyordu. Saçla ilgili tartışmayı duyunca:— Ah! Ben olmasam Beyza'nın kıvırcık saçları hep dağınık kalırdı! Saçlarına güzel şekil vermekle kalmıyor, saç diplerini de temizliyorum, deyip aynada kendine çekidüzen vermeye devam etti.Herkes kendi yaptığı işin önemini vurguluyor, birbirini küçümsüyordu.Bir takım olduklarını unutmuş gibiydiler. Seslerin kesildiği bir anda musluğun ucundaki bir su damlası, sessizliği bozdu.Su damlası:— Konuşmalarınızı duydum. Büyük ya da küçük, hepimize bir görev verilmiş. Görüyorum ki herkes görevini severek yapıyor. Bir de birbirimizi küçümsemezsek iyi bir takım oluruz. 0 zaman daha iyi temizlik yapabiliriz, dedikten sonra ekledi:— Birbirinizi küçümseyip kendinizle övündüğünüz için ben ve sıradaki damla arkadaşım çok üzüldük.Herkes yaptığından utanmıştı. Sessizce su damlasını dinliyorlardı.Damla:— Eğer övünmek doğru bir şey olsaydı ben ve diğer damla arkadaşlarım övünürdük. Çünkü su damlaları olmasa hem Beyza hem de siz kir içinde kalırdınız, dedikten sonra musluktan süzülüp gözden kayboldu. Zeynep YEŞİLMEN
20. Metin

YA TUTARSA!Bir gün dostları, Nasrettin Hoca’yı göl başında bir işle meşgul bularak yanma yaklaşırlar. Ne yaptığını sorarlar. Nasrettin Hoca, büyük bir ciddiyetle:
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- Göle yoğurt mayası çalıyorum, cevabını verir.Bu cevabı duyanlar, Hoca'ya:- Sen şaşırdın mı Hoca? Hiç göle çalınan maya tutar mı, diye sorarlar. Nasrettin Hoca, gülerek cevap verir:- Ya tutarsa? Hazırlayan: Tuğba ÖZTÜRK21. Metin
ÜÇ ELMA, DÖRT ÖĞRENCİÖğretmenimiz, sıramızın üzerine üç tane elma bıraktı. Öğretmenler odasına gitti. Giderken de bu üç elmayı eşit olarak paylaşmamızı istedi.Şaşırdık kaldık. Çünkü biz dört arkadaştık ama elmalar üç taneydi. Herkes bir tane elma alsa bir arkadaşımız elma alamıyordu. Bu elmaları bir türlü eşit olarak paylaşamıyorduk. "Elmalar nasıl eşit olarak paylaşılabilir?” diye düşünürken Burak, heyecanla bağırdı:— Buldum arkadaşlar, ben buldum, dedi.Çok şaşırmıştık. Acaba Burak çözümü nasıl bulmuştu? Hepimiz merak ettik. Burak, sorun çözmede çok başarılıydı. Zaten ileride bilim insanı olmak istiyordu.Haydi, biraz da siz düşünün. Burak'ın çözümünü anlatmadan, sizin çözümlerinizi dinleyelim. Kim bilir, belki de çok güzel çözümler üretebilirsiniz.Burak çözümünü söyledi. Hepimiz şaşırdık. Aslında sorunun çözümü gayet basitmiş. Ama bir türlü bu çözüm aklımıza gelmedi. Artık daha fazla sizleri bekletmeden Burak'ın çözümünü paylaşalım.Burak, "Arkadaşlar, önce her bir elmayı eşit olarak dörde bölelim. Herkes, birer dilim alsın. Böylece her bir elma eşit olarak dörde paylaştırılmış olur." dedi. Biz bir taraftan gülümseyerek birbirimize bakıyor, bir taraftan da elmaları yiyorduk.Kolaymış değil mi? Aslında zor gibi görünen her sorunun çözümü kolaydır. Yeter ki çözmek için çaba gösterelim. Göksel ASLAN

22. Metin

ONUR UZAYDAOnur uzay gemisinin içindeydi. Üstünde dalgıç giysilerine benzeyen dayanıklı giysiler vardı. Başında ise yuvarlak cam bir kavanoz...Bir ara kendini uçuyor gibi hissetti. Bunun nedeni Dünya’dan uzaklaştıkça yer çekiminin azalmasıydı.Uzay aracının penceresinden uzaklaştığı Dünya’ya baktı. Dünya, küçük mavi bir top gibi görünüyordu. Üstünde bulutların oluşturduğu mavi lekeler vardı.Onur, uzayda yol aldıkça yıldızlara yaklaşacağını zannediyordu. Düşündüğü olmadı çünkü yıldızlar Dünya'dan çok uzaktı. Bunları düşünürken birden Ay’ı çok yakında gördü. Ay’a bu kadar çabuk yaklaşmasının nedenini biliyordu. Ay, yıldızlara göre Dünya’ya çok yakındı. Aynı zamanda Dünya’nın uydusuydu. Aracı ile Ay’a inmeye karar verdiğinde çok heyecanlıydı.Tam kontrol masasında gerekli çalışmaları yaparken annesinin sesi ile uyandı:
Oğlum, yine üstün açık, televizyon karşısında uyumuşsun. Haydi, yatağında uyu!Hüseyin ÖZKAN
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Ek. 4. İlkokul 3. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinler

1. Metin

KIRLANGICIN DOSTLUĞUKırlangıç, her sonbahar güneye göç eder, ilkbahar gelince de geri dönermiş. İlık bir ilkbahar sabahı yine sevinçle ormana dönmüş. Geçen yaz dallarında konakladığı meşe ağacım aramaya başlamış. Ormanı baştan aşağı dolaşmış. Fakat meşe ağacını bulamamış. Üzüntüyle bir gürgen ağacının dalına konmuş. Gürgen ağacı "Kırlangıç kardeş, neden böyle üzgünsün?” diye sormuş.Kırlangıç "Geçen yaz dallarında oyunlar oynadığım meşe ağacını bulamadım. Onun için üzgünüm." demiş.Gürgen ağacı "Ne yazık ki siz gittikten sonra meşe ağacı kurudu. Köylüler de gelip onu kesti. Meşe ağacından bir masa yaptıklarını duydum." demiş.Kırlangıç, meşenin kesilmesine çok üzülmüş. Köye doğru kanat çırpmış. Evlerin pencerelerinden içeri bakmaya başlamış. Acaba meşe ağacından yapılan masa neredeymiş?Kırlangıç oradan oraya uçarken çok yorulmuş. Dinlenmek için bir evin balkonuna konmuş. Tam havalanacağı sırada, balkonda bulunan masadan bir ses gelmiş. "Sevgili kırlangıç dostum, beni tanımadın mı?"Kırlangıç merakla etrafına bakınmış. Ses balkonun ortasındaki masadan geliyormuş. Kırlangıç, meşe ağacından yapılan masanın o olduğunu anlamış. Sevgiyle gidip üzerine konmuş. "Sevgili dostum meşe ağacı, bilsen seni ne kadar aradım.” demiş. "Seni bulduğuma çok sevindim."Meşe ağacından yapılan masa da kırlangıcı gördüğüne çok sevinmiş. "Beni unutmadığın için teşekkür ederim dostum." demiş."Seni kestikleri ve masa yaptıkları için çok üzüldüm." demiş kırlangıç."Lütfen üzülme. Çünkü ben bir masa olarak da işe yarıyorum. Çocuklar üzerimde yemeklerini yiyor, oyunlar oynuyor ve derslerine çalışıyorlar. Böyle de çok mutluyum." demiş masa. Meşe ağacından yapılmış masa ve küçük kırlangıç o gün akşama kadar sohbet etmiş.İki dost ormandaki hayvanlardan, soğuk sulardan, akan şelalelerden ve yemyeşil ormanlardan konuşmuş. Kırlangıç sonbaharda göç ettiği yerleri anlatmış. Zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varamamışlar. Akşam vakti kırlangıç ormana dönerken, eski bir dostunu arayıp bulduğu için çok mutluymuş. Çünkü dostluklar, hatırlandıkça anlam kazanırmış. Nehir AYDIN GÖKDUMAN
Z. Metin

Çikolatalı Masallar (Düzenlenmiştir.)
ŞAKACI FİLYağmur ormanlarının birinde bir fil yaşarmış. Bu filin en büyük zevki, diğer hayvanlara şaka yapmakmış. Hortumuna doldurduğu suyu, en olmadık zamanda birisinin üzerine püskürtür ve kahkahalarla gülermiş. Bazen de öyle kötü şakalar yaparmış ki hayvanlar ne yapacaklarını şaşırırmış.Bu şakalardan bunalan hayvanlar bir toplantı yaparak "Artık bu işin tadı kaçtı. Biz de ona öyle bir şaka yapalım ki anlasın şaka yapmanın ne demek olduğunu." diyerek aralarında anlaşmışlar.

169



Bir gün fil uyurken diğer hayvanlar filin hortumuna bir tıpa tıkamış. Fil uyanınca nefes alamadığını görüp çok korkmuş. Sonra da üfledikçe üflemiş. O üfledikçe, üflediği hava kendisini şişirmeye başlamış. Şiştikçe hafiflemiş ve tıpkı bir balon gibi yükselmeye başlamış. Fil yukarılara doğru çıkınca soğuk bir hava ile karşılaşıp nezle olmuş ve öyle bir hapşırmış ki hortumundaki tıpa çıkmış. Tıpa çıkınca karnındaki hava da boşalmış. Hava çıktıkça bizim yaramaz fil alçalmış ve yere yavaşça inmiş. Fil yere inince de birazcık canı yanmış.Ormandaki diğer hayvanlar bütün bu olanları seyretmiş. Fil yere inince hepsi gülüşmeye başlamış. "İşte!” demişler. "Senin yaptığın şakalar da bizim canımızı böyle acıtıyordu. Biz yapma dedikçe sen gülüyordun. Sana yaptığımız bu şakadan sonra, yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamışsındır umarız."Şakacı fil önceki yaptıklarından dolayı herkesten çok özür dilemiş. Bir daha kötü şakalar yapmayacağına söz vermiş.Fil ne demiş biliyor musunuz? "Sözüm söz olsun, yediğim tuz olsun, yattığım yer buz olsun ki bir daha kötü şakalar yapmayacağım!" Bütün hayvanlar biliyorlarmış ki artık fil ağır şakalar yapmayacak. Mehmet VURAL Ev ve Sınıf Etkinlikleri
3. Metin

(Düzenlenmiştir.]
ÇİFTÇİ VE OĞULLARIBir zamanlar çok uzak bir ülkede, ihtiyar bir çiftçi yaşarmış. İhtiyar çiftçinin çok büyük bir çiftliği varmış. Çiftliğinde koyunları, kuzuları, atları, inekleri, ördekleri ve tavukları varmış. İhtiyar çiftçi, bunları besler, büyütür, sonra satarmış. Geçimini böyle sağlarmış.İhtiyar çiftçi çok çalışkanmış. Aynı zamanda iyi kalpliymiş. Kimseyi incitmezmiş. Hiç kimseye kötü söz söylemezmiş.Bu ihtiyar çiftçinin dört oğlu varmış. Babaları oğullarını çok severmiş. Ama bu çocuklar birbirleriyle hiç geçinemezlermiş.Her gün, hiç olmadık konulardan dolayı kavga çıkarırlarmış. Kavga ettikleri yetmiyormuş gibi bir de birbirlerine darılırlarmış.Çiftçi her gün oğullarına:— Oğullarım, kavga etmeyin. Birbirinizi incitmeyin. Güzel geçinin, diye öğüt verirmiş.Ama çocukları babalarının sözlerine hiç aldırmazlar, yine tartışmaya devam ederlermiş. Çiftçi oğullarıyla ne kadar konuştuysa da fayda etmemiş. Çocuklar sözden anlamıyorlarmış. Bir gün kendi kendine:"Madem oğullarım sözden anlamıyorlar, onlara bir örnek göstereyim.” diye düşünmüş. Sonra onları yanma çağırmış.— Oğullarım, demiş. Sizden bahçeye çıkarak çubuk toplayıp gelmenizi istiyorum.Çocuklar:- Peki, babacığım, deyip bahçeye çıkmışlar.
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Az sonra çocuklar ellerinde çubuklarla geri gelmişler. Topladıkları çubukları babalarına vermişler. Baba bütün çubukları kucağına almış.Sonra:— Şimdi de bir ip istiyorum, demiş. En küçük oğlan, hemen bir ip getirmiş. Çiftçi çubukları iple birbirine bağlayıp çocukların eline vermiş.— Haydi bakalım, demiş. Elinizdeki çubukları kırın! Bakalım hanginiz kırmayı başaracaksınız.Önce en büyük ağabey çubukları almış. Bütün gücüyle çubukları kırmak için uğraşmaya başlamış. Ne kadar uğraştıysa kırmayı başaramamış.Çocuklar bu şekilde çubukları elden ele geçirmişler. Dört çocuk da çubukları kırmak için uğraşmış. Ama hiçbiri de çubukları kırmayı başaramamış.En sonunda:— Biz bunları kıramıyoruz baba, deyip çubukları babalarına geri vermişler.Babaları bunun üzerine çubukları eline almış. İpi çözmüş. Sonra oğullarının eline birer tane çubuk vermiş.— Haydi bakalım, şimdi de bu çubukları kırın, demiş. Bu kez çocuklar ellerindeki tek çubuğu kolayca kırmışlar. Sonra babalarına:— Baba ne var bunda, çubuk bir tane olunca hemen kırılıyor, deyip gülüşmüşler.Babaları bunun üzerine:— Evet, doğru söylüyorsunuz. Elinizde tek çubuk olunca hemen kırılıyor. Ama çubuklar bir araya gelince siz onları kıramıyorsunuz, demiş.Sonra çiftçi sözlerine devam etmiş:— Eğer siz de birlik olup birbirinize destek olursanız kimse size zarar veremez. Ama birbirinizle çekişip kavga ederseniz, birbirinizi yalnız bırakırsanız, siz de tıpkı tek çubuklar gibi olursunuz. Kolayca yıkılır, zorluklara yenik düşersiniz.O anda, çocuklar hatalarını anlamışlar. Hepsi de boyunlarını bükmüşler. O günden sonra bir daha kavga etmemişler. Birbirleriyle çok iyi geçinmişler ve birbirlerine her zaman yardım etmişler.Nefise ATÇAKARLARÇiftçi ve Oğulları(Düzenlenmiştir.)
4. Metin

ATATÜRK’ÜN YAŞAM ÖYKÜSÜAtatürk de her bebek gibi, bir gün dünyaya gelivermiş. Annesi, babası çok sevinmişler. Atatürk'ün adını Mustafa koymuşlar. Mustafa, yavaş yavaş büyümüş. Çok da güzel bir çocukmuş. Sarı sarı saçları, çok güzel, kimseninkine benzemeyen gözleri varmış.Bir gün olmuş, Mustafa, okul çağına gelmiş. Mustafa'yı annesinin dileğine uyarak eski mahalle mektebine vermişler. Mustafa, bu okulda çok kalmamış. Bizim okulumuza benzer okullar o zamanlar yeni yeni açılmaktaymış. Babası, Mustafa'yı almış, bu okullardan birine vermiş. Atatürk,
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bu okulda okurken bir gün acı bir şey olmuş: Babası ölmüş. Sonra dayısı gelmiş, bunları alıp çiftliğine götürmüş. Küçük Mustafa, orada kız kardeşiyle birlikte oynarmış, kargaları kovalarmış.Mustafa'nın günlerini derssiz, okulsuz geçirmesi annesinin içine dokunurmuş. Sonunda dayanamamış ve okula gidip okusun diye Mustafa'yı Selanik’teki teyzesinin yanma göndermiş. Mustafa burada öğrenimine devam etmiş. Daha sonra da askerî ortaokulun sınavlarına girmiş, sınavı kazanmış. Böylece, çok özlediği asker giysisine kavuşmuş.Atatürk, Selanik Askerî Ortaokulunda çok çalışkan bir öğrenciymiş. Bütün derslerine çok çalışıyormuş. En çok da matematiğe çalışıyormuş. Çok sevdiği için olacak, matematikte de çok ileriymiş. Öğretmeninin verdiği bütün soruları, bütün problemleri çabucak çözüyormuş. Bu da yetmiyormuş. Başka kitaplardan başka sorular bulup, çözüyormuş. Ona soru yetiştiremez olmuşlar.Gece gündüz hep çalışıyor, soru çözüyormuş. Bir gün matematik öğretmeni, ona demiş ki: "Oğlum, senin de adın Mustafa, benim de. Bu, böyle olmaz. Araya bir ayrım koymalı. Bundan sonra senin adın, Mustafa Kemal olsun.” Atatürk soyadını alıncaya değin, tarih onu Mustafa Kemal diye yazacaktır. Sakarya Savaşı'ndan sonra da Gazi Mustafa Kemal diye. Sâtı ERİŞEN Dersimiz Atatürk (Düzenlenmiştir)
5. Metin

ATATÜRK’ÜN ÇOCUK SEVGİSİAtatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "Çocuk!" diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk, sevgi demekti. Onun çocuğu yo tu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bütün Türk çocukları onun öz yavruları gibiydi. Atatürk, çocukların bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk'ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu.Atatürk çocukları çok severdi. Onun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görür ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgi ile yaklaşır, onlarla uzun uzun söyleşir ve değişik sorular yöneltirdi.Vedat Demirci'nin anılarından öğrenildiğine göre, Atatürk bir gün çocuk balosuna gider. Ortalıkta bir şaşkınlık havası doğar. Küçük bir çocuk salonun orta yerinde kalır. Bu yavru hayranlıkla bir süre Atatürk'e baktıktan sonra: "Atatürk'üm, seni öpmek istiyorum.” der. Ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği Atatürk'ün sesi bozar, "Öyleyse, gel öp.” der. Çocuk koşarak Atatürk'ün boynuna sarılır. O sırada diğer çocuklarda: "Biz de... Biz de..." diye bağırırlar. Böylece tüm çocuklar Ata’yı doya doya öperler. Bu görüntü çoğu kişiyi ağlatır. Büyük Atatürk de ağlar. Evet, Türk çocuklarının bu engin sevgisi için ağlar. Hem de sevinç gözyaşlarını dökerek. O gün çevresindekilere övünçle: "İşte benim kuşaklarım..." der. www.agr i-gm.gov.tr (Kısaltılmış ve düzenlenmiştir)
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6. Metin

GÖZÜM ARKADA KALMAYACAKAtatürk, bir sabah bazı görevlilerle birlikte Çankaya sırtlarında yürüyüşe çıkmıştı. Yolda karşıdan gelmekte olan küçük bir çocuk, onları görünce durdu, kenara çekildi. Atatürk, çocuğu yanma çağırdı ve gülümseyerek sordu:— Adın ne senin bakayım?— Cemil.— Buralarda mı oturuyorsun?— Hayır, Ayrancı’da...— Okula gidiyor musun? Çocuk başıyla "evet" anlamına gelen bir işaret yaptı.— Peki, ne okuyorsun okulda?— Her şey okuyoruz.— Beni tanıyor musun, Cemil? Çocuk başını kaldırdı, bir süre Atatürk’e baktı:— Sen, Gazi Paşa'sın!— Hayır, Cemil, ben Gazi Paşa değilim. Beni benzettin sen.— Yok, benzetmedim, iyi biliyorum. Sen Gazi Paşa’sın.— Nereden biliyorsun? Çocuk kendine güvenli bir tutum içinde:— Çünkü dedi, sana hiç kimse benzemez.Atatürk'ün insanı büyüleyen gözleri yaşarır gibi oldu.— Cemil, büyüdüğün zaman ne olacaksın?— Asker olacağım!— Asker olup da ne yapacaksın?— Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım. Atatürk hiçbir şey söylemedi. Küçük çocuğu kollarının arasına aldı, kaldırdı ve alnından öptü. Sonra yanındakilere döndü, şöyle dedi:— Evet, beyler! Görüyorsunuz, ulusun bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri, cumhuriyeti, ben onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Faruk ÇİL Atatürk ve Anıları
7. Metin

RÜYA BAHÇESİBir varmış bir yokmuş. Gülleri çok seven bir dede varmış. Bu yüzden bahçesinin her tarafına çeşit çeşit güller dikermiş. Güllere olan sevgisi o kadar büyükmüş ki torununun adını bile Gülistan koymuş. Gülistan da gülleri çok severmiş. Hatta annesine ve öğretmenine sevgisini anlatabilmek için sık sık gül götürürmüş. Bunda ne var ki diyeceksiniz ama gelin bunu bir de güllere sorun.
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Çünkü Gülistan her seferinde "En güzel gülü bulmalıyım." diyerek güzelim goncaları koparıp atıyormuş. Gerçi annesi ve öğretmeni onu birkaç kez uyarmış.— Tatlım, gül için teşekkür ederim. Ancak onlara özen göstermeli, koparıp atmamaksın. Üstelik de her gün bir demet gül getirmene gerek yok, demiş annesi.Öğretmeni de:— Bak benim güzel Gülistan'ım! Sen benim biricik çiçeğimsin. Bana olan sevgini sözlerinle ve davranışlarınla da gösterebilirsin, demiş.Ardından da şöyle eklemiş:— Hem unutma! Onlar da bizim gibi birer canlı.Gülistan bu sözlere bir anlam verememiş.— Güller nasıl canlı olabilir ki, demiş kendi kendine.Gülistan bunları düşünedursun, biz gelelim güllere.Güller, her gün bazı arkadaşlarının dallarından koparılıp götürüldüğünü görüyor ve buna çok çok üzülüyorlarmış. Bir akşam Hasgül’ün etrafında toplanıp ona dertlerini anlatmışlar.Önce bir gonca söz almış.— Saygıdeğer Hasgül! Her gün kardeşlerimiz koparılıyor. Biz goncalar, daha açılıp gül olamadan yok olup gideceğiz. Bu derdimize bir çare bulunuz lütfen, demiş.Hasgül, ne diyeceğini düşünürken bir başka gonca atılmış öfkeyle:— Bunun çaresi var kardeşim. Dikenlerimiz neye yarar? Bizi koparmak isteyenlerin ellerine batıralım da görsünler günlerini, demiş.Hasgül, düşünceli düşünceli cevap vermiş:— Değerli gül kardeşlerim, sevgili goncalar! Güle yakışan, gül gibi davranmaktır. Bizim görevimiz rengârenk açmak, mis kokular saçmaktır. Başkalarının ellerine diken batırmak bizlere yakışmaz. İsterseniz havanın biraz kararmasını bekleyelim. Az sonra Gül Perisi gelir. Derdimizi ona anlatırız, demiş.Gerçekten de az sonra Gül Perisi gelmiş. Güllerin derdini dikkatle dinlemiş ve sonunda:— Ben Gülistan'ı iyi tanıyorum. Her gece uyuyunca rüya bahçesine gidiyor. Bu gece ben de sizi oraya götüreyim. Ondan sonra...Gül Perisi sözünü bitirmeden susmuş. Sonra da güllerin kendisine yaklaşmalarım istemiş. Hepsi etrafında toplanınca onlara fısır fısır bir şeyler anlatmış ve hep birlikte rüya bahçesine gitmişler.Biraz sonra da Gülistan gelmiş. Bütün goncalar etrafını sarmış. Bir tanesi:— Ne güzel saçların var, her teli altın gibi. Ne olursun Gülistan, bunlardan bana bir tane ver, demiş. Gülistan:— Hayır, saçımdan bir tel veremem. Çünkü koparırken canım yanar, demiş. Goncalar hep bir ağızdan:— Ama sen, bizi daha gül olmadan koparıyorsun. Bizim de canımız yanıyor. Bunu hiç düşünmüyorsun. Onun için biz de senin saçından bir tel alacağız, demişler. Gülistan, çok pişman
174



olduğunu söylese de goncalara sözünü dinletememiş. Hepsi birden Gülistan’ın saçından bir tel koparmak için ellerini uzatmış. Gülistan:— Yapmayın, lütfen! diye bağırmaya başlamış.Annesi onu uyandırdığında sırtından terler akıyormuş. Gülistan’ın ilk işi gidip aynaya bakmak olmuş. Saçlarının yerinde olduğunu görünce çok sevinmiş. Sevinç içinde annesine sarılıp mışıl mışıl uyumuş. Uykusunda tekrar rüya bahçesine gitmiş. Güllerden özür dilemiş. Güller mis kokularla kucaklamış Gülistan’ı. Gül Perisi gül masallar anlatmış Gülistan’a. O günden sonra güller rengârenk açmaya, Gülistan ise rüya bahçesinde masallar dinlemeye devam etmiş.Bestami YAZGANMasal Denizi(Düzenlenmiştir.)
8. Metin

RENGİNİ ARAYAN TOPBütün toplar çok heyecanlıymış. Nasıl olmasın? 0 gün, topların renk seçme günüymüş! İstedikleri rengi seçip boyanacaklarmış. Böylece küçük çocuklar onları çok beğenecek ve kendilerinin topu olmasını isteyecekmiş.Küçüklü büyüklü bütün toplar erkenden hazırlanıp geç kalmamak için yola çıkmış. Atlaya zıplaya, sıçraya hoplaya renklerin seçileceği yere doğru yuvarlanmışlar.Topların hepsi kırmızı renge boyanmak istiyormuş. Küçük çocukların en çok kırmızıyı sevdiklerini, bu yüzden kırmızı topları diğerlerinden önce satın aldıklarını sanıyorlarmış. Bu yüzden kırmızı boya pek çabuk bitmiş. Sonra sıra yeşile, maviye, sarıya, turuncuya gelmiş. Sonunda tüm renkler tükenmiş.Kırmızı top "Yaşasın, en güzel renkli top benim! Çocuklar en önce beni seçecekler!" diye sevincinden zıp zıp zıplıyormuş.Mavi top "Hepimizin rengi çok güzel. Çocuklar hepimizi beğenecek.” demiş. "Önemli olan bizi seçen çocuğun bize nasıl davranacağı.""Evet." demiş yeşil top. “Daha dünyayı tanıyıp öğrenmeden patlayıp sönüvermek, sonra da çöpe atılmak istemem doğrusu." Derken, az ileride heyecan içinde yuvarlanarak gelen renksiz bir top görmüşler. Neden zamanında gelmemişti ki bu top? Neden bu kadar geç kalmıştı?Renkler çoktan bitmişti!Renksiz top, “Eyvah, geç kaldım! Ben şimdi ne yapacağım?” demiş ağlamaklı."Gerçekten çok geç kaldın." diye atılmış kırmızı top. "Bütün renkler bitti. Sen artık böyle kalacaksın."Renksiz top çok üzülmüş. Rengi olmayan eski bir topu hangi çocuk istermiş ki? Şimdi onu kim sevecek, onunla kim oynayacakmış?Mini mini mavi bir top atlamış ortaya. "Mavi boya kalmadı ama biz arkadaş değil miyiz? Ben rengimden biraz verebilirim sana." diyerek sıçrayıp renksiz topa vurmuş. Vurduğu yerde, masmavi bir iz kalmış.
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Ardından, ışıl ışıl yeşil bir top fırlamış yanlarına. "Bu dünyada o kadar çok çocuk var ki nasıl olsa hiçbirimiz yalnız kalmayız." demiş. 0 da sıçrayıp renksiz topa yemyeşil bir iz bırakmış.İrili ufaklı san sarı toplar, turuncular, morlar, hepsi renksiz topu rengârenk boyamış. Kırmızı top yerinde durur mu? "Çok haklısınız arkadaşlar." demiş. "Ne renk olursak olalım, hepimiz de bütün çocuklar için güzeliz. Birbirimizi niye kıskanalım?" 0 da bir zıplayışta renksiz topta kıpkırmızı bir iz bırakmış. Renksiz top şimdi öyle güzel, öyle canlıymış ki..."Teşekkür ederim. Hepiniz çok iyi arkadaşsınız." demiş öteki toplara.Sonra sayısız renkli top, yeryüzüne dağılmış. Çocukları sevindirmek, onlarla arkadaş olmak için...Aytül AKAL Sabahı Boyayan Çocuk
9. Metin

GÖKKUŞAĞINDAN BİR DÜNYAGüneşle aramızda bir anlaşma yaptık. Kışın en soğuk günlerinde bile birkaç dakika olsun yoğun bulutlardan geçip odama geliyor. Annemin bundan haberi yok tabii. O yalnızca bunun doğal bir olay olduğunu düşünerek "Neyse, güneş açtı.” diye seviniyor. Aslında ara sıra bu, işine de geliyor doğrusu. Güneşin balkonumuzu ısıttığını duyumsadığı anda çamaşırları ipe diziveriyor. Ona sorarsanız güneşte kuruyan çamaşırlar daha bir parlak, daha bir beyaz oluyormuş. Sanki deterjan reklamı gibi, değil mi? Ama bence bu da sevgili arkadaşım güneşin bitmez tükenmez yararlarından yalnızca biri.Geçen gün de tıpkı bugün gibi çok yağmur yağmıştı. Evde oturmaktan öylesine sıkıldım ki penceremin camına şekiller çizmeye başladım. Annem ona da kızdı. Neymiş efendim, camlar kirleniyormuş... Doğrusu bu işi hiç anlamadım. Parmağımla çizdiğim resim, camları nasıl kirletebilir ki? Zaten buharlar eriyince resim de akıp gidiyor... Kısacası, bu yağmurlu günde yapabileceğim fazla bir şey yok. Gözüm camlarda, arkadaşımı bekliyorum. Biliyorum çok geçmez. Sevimli bir gülümsemeyle odamın içine sızıverir. Hah, işte geldi bile. Camımı açayım da içeri rahatça girsin."Cengiz, Cengiz! Yine ne konuşuyorsun öyle kendi kendine?"“Arkadaşım güneşle konuşuyorum, anne."Eminim şimdi babama "Bu çocuk bir garip!” diyecek. Benim güneşle dost olmamı olanaksız sanıyor. Oysa bakın, sevgili arkadaşım benim için gökyüzüne kocaman bir köprü bile kurdu. Hem de rengârenk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor..."Anne, Anne! Koş bak, arkadaşım bana harika bir armağan getirdi."Annem telaşla yanıma geldi."Ne dedin? Ne armağanı? Kim getirdi?”Parmağımla penceremin ucuna kadar gelen renkli köprüyü gösterdim."Ne güzel, değil mi?”Annem gülmeye başladı. Anlaşılan pek keyifliydi ki ilk kez bana katıldı."Ona gökkuşağı derler, Cengiz. Biliyor musun, eğer altından geçersen sonunda bir kese altın bulacağını söylerler."
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Şaka yaptığına eminim. Hiç böyle bir şey duymadım doğrusu. Onu kırmamak için yalnızca gülümsüyorum."İyi de öyleyse niçin gökkuşağı demişler? Gökyüzünün beli mi var ki kuşak bağlasın?"Annem şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Sonra:"Ne tuhaf çocuksun, Cengiz! Seninle uğraşılmaz.” deyip odadan çıkıyor.Zaten ne zaman bir sorumu yanıtlayamazsa böyle yapar. Halının üzerine sırtüstü yatıp avizeden kopan küçük bir camı gözüme tutuyorum. İşte güneş, duvarlarımı rengârenk boyamaya başladı bile. Camlarda parıldayıp yüzümü okşuyor. Küçük camı her oynatışımda renkler yatağımı, yerleri, oda kapımı boyayıp her yana neşe saçıyor. "Yani şimdi bu da benim oda kuşağım mı oldu?" diye düşünüp gülümsüyorum. Kim ne derse desin ben güneşi, güneş de beni seviyor... Renkli kalemlerimi alıp gökkuşağından bir dünya kuruyorum. Nur İÇÖZÜ Güneşe Tırmanan Çocuk (Düzenlenmiştir.)
10. Metin

KİTAPLARIN KULAĞINI BÜKEN ÇOCUKKüçük Can, kitap okumayı çok seviyordu. Annesiyle alışverişe çıktıklarında ne parlak kâğıtlı şekerlemelerin ne de oyuncakların olduğu bölüme gidiyordu. Doğruca kitapların olduğu bölüme koşuyor, eline aldığı bir kitabı mutlaka annesine aldırıyordu.Annesi ve babası onun kitaplara olan ilgisinden çok memnundu. Her çarşıya çıktıklarında Çan'a mutlaka yeni kitaplar alıyorlardı.Can alınan bu kitapları kısa sürede okuyor ve yenilerini istiyordu. Can kitap okumayı çok seviyordu ama bir hatası vardı. Okuduğu kitabın sayfalarını büküyor ve yıpranmasına neden oluyordu. Annesi bunun farkına varınca oğlunu karşısına aldı ve ona:Kulağı bükülen kitap zarar görür. Kitabın cam yanar. Ayrıca okuduğumuz bir kitabı başka birisi de okumak isteyebilir ya da aradan zaman geçince tekrar okumak isteyebiliriz. Bu nedenle kitaplarımız sağlam olmalı, tamam mı?” dedi.Sonra dolaptan renkli kalemler, kartonlar, yapıştırıcı, cetvel, makas gibi malzemeler çıkardı. Kartonları ince şeritler hâlinde kesti, renk renk boyadı. Üzerine çiçekler, böcekler çizdi.Küçük Can, merakla annesini izliyordu:"Anneciğim, bu yaptıkların nedir, ne işe yarayacak?" diye sordu.Annesi ona gülümseyerek, yaptıklarının kitap ayracı olduğunu ve kitapların sayfaları arasına konulduğunu söyledi. Böylece hangi sayfada kaldığımızı daha kolay buluruz, dedi. Ayraç kullanıldığında hem kitap sayfalarının zarar görmeyeceğini hem de kitapların daha uzun ömürlü olacağını belirtti.Can, çok mutlu olmuştu. Annesine yardım etti. Birlikte renk renk ayraçlar yaptılar. Her kitabın arasına bir tane koydular. Hatta Can bazılarını da sınıfa götürüp arkadaşlarına dağıttı.Böylece hem kendi ürettiği bir ürünü kullanmanın hem de hediye etmenin tadını ve mutluluğunu yaşadı. Bir daha asla kitaplarının kulağını bükmedi.
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11. Metin
Hülya ŞİMŞEK Sincap Orman (Düzenlenmiştir.)

KİTAP SEVGİSİAli, dokuz yaşında üçüncü sınıf öğrencisiydi. Sabah olunca Ali kahvaltısını yapıp dışarıya çıktı ve tek tek arkadaşlarını çağırdı.Arkadaşlarıyla beraber hem geziyorlar hemdebugünü nasıl değerlendireceklerinidüşünüyorlardı. Sonunda içlerinden biri "Buldum!” dedi sevinçle. Tüm çocuklar arkadaşlarının ne bulduğunu ve neden bu kadar sevindiğini merak ediyorlardı. Ondan ne bulduğunu anlatmasını istediler. Bulduğu şey bir oyundu. Bu oyunda herkes bir kitap okuyacak ve okuduğu kitabı diğer arkadaşlarına anlatacaktı. Bu güzel bir oyundu, zaten hepsi kitap okumayı çok seviyordu. Arkadaşlarının bu güzel fikrini hemen uygulamak istediler. Hemen, herkes evinden kitap almaya gitti. Yaklaşık bir saat sonra bakkalın yanında buluşmak için sözleştiler.Bir saat sonra herkes oradaydı. Daha önceden oyun oynamak için buluştukları bir park vardı. Bu sefer kitap okumak için oraya gittiler. İlk önce birbirlerinin kitaplarını incelediler. Daha sonra bir ağacın altına oturup kitap okumaya başladılar. Hepsinin kitabı ince olduğu için hemen okuyup bitirdiler. Sonra da birbirlerine okudukları kitapları anlatmaya başladılar. Bu arada akşam da yaklaşmıştı. Sonra hikâyesini en güzel anlatan olarak Ali’yi seçtiler.Herkes bu oyunu sevmişti. Artık bu oyun onların özel oyunu olmuştu. Bu oyunu her gün oynamaya karar verdiler ve dağıldılar. Ali eve vardığında yemek hazırdı. Ali yemeğini yiyince kitabını yerine koyarak uyudu. Bugün "Kitap en iyi arkadaştır." Sözünü daha iyi anlamıştı.SacideÇATALTAŞKarınca Dergisi(Düzenlenmiştir.)
12. Metin

NİNEMİN ÖĞRETTİKLERİDün torunum geldi koşa koşa. Suratı bir karış, biraz da öfkeli mi ne? Sarıldım hemen ve:— Ne oldu benim kuzucuğum, dedim.Yanaklarını şişire şişire:— İlknur’un ninesi hep masal anlatıyoooo, demez mi?Ben:— Eee, ben de sana anlatıyorum yavrum, deyince,— Ama o başka anlatıyor... Onun masallarında teker de var, dedi. Başladım gülmeye. Önce güldüm sonra açıkladım torunuma:— Benim aslan oğlum, bir kere o teker değil. O dediğinin adı tekerleme.
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— Tekerleme nedir babaanneciğim?— Anlatayım canım, şimdi beni dikkatle dinle: Biz çok uzun yıllardır yeryüzünde yaşayan bir milletin çocuklarıyız. Uzun yıllar varlığım devam ettiren milletlerin birikimi de fazla olur, öyle değil mi?— Birikim ne?— Birikmiş, yenileri eklenerek çoğalmış olanların tümüne birikim denir.— Yani biz çok zenginiz.— Evet, aynen öyle. Bizim birikmiş çok fazla masallarımız, şiirlerimiz, atasözlerimiz, tekerlemelerimiz var. Bunlar birikerek çoğalan, bizleri zengin bir millet yapan bilgi hazinelerimizdir.— Kim yapmış bunları?— Atalarımız yapmış. Herkes de çocuklarına anlatmış bunları. Tabi her seferinde de bunlara yenileri eklenmiş. Böylece çok ama çok fazla değerli eserlerimiz olmuş. İşte tekerleme de bunlardan biridir.— Anladım bunları ama tekerlemenin ne olduğunu hâlâ anlamadım.— Haklısın onu henüz açıklamadım. Masal anlatırken veya oyun oynarken karşımızdaki insanın dikkatini çekmek, karşımızdaki kişiye güzel duygular yaşatmak isteriz. 0 yüzden güzel sözler söyleriz. Ama herkes güzel söz söylemeyi beceremez. Bazı kişiler ise güzel söz söylemekte çok ustadır. İşte bizler de bu ustaların sözlerini ezberler ve kullanırız. Masala başlarken veya oyun oynarken söylediğimiz bu sözcükler topluluğuna tekerleme diyoruz. Hani sen "Komşu komşu huuu, oğlun geldi miii?” diyorsun ya.— 0 tekerleme mi?— Evet, o da bir tekerleme.— Yaşasın, ben bilgi hâzinesi zengin olan bir milletin çocuğuyum. Atalarımızın birikimi olan bu hâzineleri öğrenip arkadaşlarıma, çevreme ve gelecekte çocuklarıma aktaracağım.
13. Metin

AY AVCISI ESKİMOLARBu olayın kahramanlan İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan Eskimolardır. Ayın dolunay olduğu bir gece, genç Eskimo fok balığı peşinde dolaşırken gözü dağın hemen tepesindeki kocaman aya ilişiyor: "Şu dağın tepesine çıksam, ayı yakalasam, sonra da köye kadar yuvarlaya yuvarlaya getirsem ne güzel olur.” diye düşünüyor genç Eskimo. "Gecelerimizi aydınlatan kandilin yağı bitse de fark etmez artık! Koca ay buzdan yaptığımız kulübenin içinde bizi hep aydınlatır."Genç Eskimo çok iyi kalpliydi. Kocaman ayın tek başına kendi kulübesini değil, herkesi aydınlatmasını istiyordu. Bu nedenle, "Büyük bir kulübe yapar, bütün köy halkı oraya yerleşiriz. Ayı da kulübenin tepesine asarız.” diye düşündü.Böylece Eskimo delikanlı, köye gidip bütün gençleri topladı, onlarla birlikte dağın tepesine ayı tutmaya çıktılar.
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Ama dağın doruğuna ulaştıkları zaman bir de baktılar ki ay daha yukarıda. Ellerini uzattılar, zıpladılar ama yakalayamadılar. Hiçbirinin kolu o kadar uzun değildi.Bu arada birinin aklına daha yüksek bir dağa çıkmak geldi. Gerçekten de daha yüksek bir dağa tırmanırlarsa belki de ayı oradan yakalayabilirlerdi.Tekrar düzlüğe inip daha yüksek bir tepeyi gözlerine kestirdiler. Gerçekten de ay şimdi o tepenin doruğuna asılmış gibi duruyordu. Heyecanla oraya tırmandılar ama zirveye ulaştıklarında ayın daha yüksekte havada asılı olduğunu gördüler. Zıpladılar, hopladılar ama nafile! Aya ulaşamıyorlardı.Eskimolar o gece çevredeki bütün dağlan dolaştılar. Ama ovadan dağın doruğunda gibi görünen ay, dağın tepesine tırmandıklarında sanki daha yükseğe çekiliyor gibiydi. Bunun üzerine gençler ayın kendilerinden korktuğunu, yakalanmamak için de onlar yaklaştıkça ayın uzaklaştığını düşündüler. Kocaman, yusyuvarlak ayı ele geçirmek için onu ikna etmeye karar verdiler. Şarkı söylemeye başladılar."Güzel ay, canım ay, yanımıza gel, mutlu et,Bizi bekler yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet”Ama ayın Eskimoların yanına inmeye hiç niyeti yoktu. Galiba canı yağlı ekmek ve tatlı çörek de istemiyordu. Çünkü her defasında onlar düzlükteyken dağın tepesine iniyor, zirveye tırmandıklarında ise gökyüzüne kaçıyordu.Eskimo gençler sonunda yorgun ve bitkin köylerine döndüler. Ayı yakalayamadıkları için büyük bir buz kulübe inşa etmekten de vazgeçtiler. O zamandan beri küçük kulübelerde yaşamaya, fok balığı yağıyla aydınlatan kandiller kullanmaya da devam ediyorlar.Eskimolar ayı yakalayamadılar ve ay gökyüzünde kaldı. Gökyüzünün bulutsuz olduğu gecelerde ayıtı parlak ışığı insanların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Tarık DEMİRKAN Her Güne Bir Masal
14. Metin

GÜNEBAKANLAR

[Düzenlenmiştir.]
Bir varmış bir yokmuş. Ağlayan yok, gülen çokmuş. Günlerden masal ertesi, aylardan darı tanesiymiş. Yıllardan ise sarı güneş yılıymış. Yağmur yağmış ve dinlenmiş. Bir tarlada günebakanlar büyüyüp çiçek açmış. Arılar, kelebekler onların üzerine konmuş. Kelebekler sarı çiçek özleriyle karınlarını doyuruyormuş. Arılar ise bu özleri hemen kovanlarına taşıyormuş.Bu çiçekler kökleri ile toprağa sıkıca tutunuyormuş. Güneş ne tarafa giderse boyunlarını o tarafa çeviriyor ve onun ışıklarıyla besleniyorlarmış. Ama günebakanlardan birisi güneşe yüzünü değil, sırtını dönüyormuş. Onun bu hareketi diğer günebakanların da dikkatini çekmiş.— Niçin sırtını güneşe dönüyorsun? diye sormuşlar.— Ben güneşe küstüm. Onunla konuşmayacağım artık, demiş güneşe sırtını dönen günebakan.— Ama neden? diye sormuşlar.
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— Gece uykumdan uyandım. Gökte soluk renkli bir güneş vardı. Beni hiç ısıtmadı. Oysa siz "Güneş bizi daima ısıtır." diyordunuz.Günebakanlar hep birlikte gülmüşler.— Ama o güneş değil ki!— Nedir peki?— Geceleri gökyüzünde ay olur. O da bizi güneş gibi ısıtamaz.— Ama ışığı parlıyordu. Yanında da küçük küçük arkadaşları vardı.— Onlar da yıldızlar...— Ama onlar da ışık saçıyordu.— O ışıklar bizim ısınmamız için yeterli değil. O sırada günebakanlardan biri şunları anlatmış:— Güneş, evine gidip dinlendikten bir süre sonra dünyanın kapısını tıklatır. İşte o an bütün kapılar ardına kadar açılır, güneş gökyüzüne buyur edilir. Bu yüzden her sabah sevinçle gülümser dünyaya. İnsanları, bitkileri, hayvanları, kısacası her şeyi çok sever çünkü. Yalnız, dağların ardından batarken üzülür. Bu nedenle de çok kızarır. Çaresiz, uyumak için evine gider.Bizim günebakan onu büyük bir dikkatle dinlemiş. Ama bir türlü ikna olmamış.O sabah da çok neşeli olan güneş; dağlara, hayvanlara, insanlara, çiçeklere ve özellikle günebakanlara bakmış. Hepsine:— Günaydın, demiş. Fakat bir şey dikkatini çekmiş. Günebakanlardan bir tanesinin sırtı ona dönükmüş. Bu onu çok şaşırtmış.— Neyin var günebakan? Seni üzgün görüyorum.— Üzgün değil, kırgınım sana, demiş bizimkisi.— Ama neden?— Gece uyandığımda yanımda değildin. Kendimi çok yalnız hissettim.— Ama ay ve yıldızlar vardı yanında.— Olsun, ben senin de olmanı isterdim.— Gelemezdim ki...Günebakan:— Gelmeliydin, demiş. Zavallı güneş, ne yaptıysa günebakanın yüzünü görememiş. Doğrusu çok üzülmüş.Bu sırada bulutlar güneşin önüne gelmiş. Bir anda her yer kararmış. Günebakanlar çok korkmuşlar.— Eyvah, güneşimize ne oldu, diye bağırmışlar.Fakat bizim günebakan bu işe hiç üzülmemiş.— Olsun, biz de başka güneş buluruz, demiş.— Başka güneş yok ki! O bizim için çok önemli. Bütün canlılar için çok önemli, demişler.
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Bu sözler üzerine bizim günebakan da üzülmüş. Yaşlı günebakanlardan biri ona şöyle demiş:— Bak evlat! Hani sen geçen gece uyandığında güneşi görememiştin ya...— Evet...— İşte gece olduğunda güneş, ışığının birazını aya ve yıldızlara verir. Bunu niçin yapar biliyor musun? Gece günebakanlardan bazıları uyanır da önünü göremez diye. Yani güneş gece de gündüz de hep bizi düşünüyor. Biz de ona haksızlık edip onu üzmemeliyiz. Yoksa evine gider ve bir daha da geri dönmez.Bizim günebakan, bunun üzerine şöyle demiş:— Evet, ben ona çok haksızlık ettim. Hiç istemediğim hâlde onu üzdüm.Güneş, sabah olunca bir de bakmış ki bütün günebakanlar yüzlerini ona doğru dönmüşler. Bu duruma çok sevinmiş. Bizim günebakan da ondan özür dilemiş. İsmail BİLGİN Masal Ormanı
15. Metin

ÇOCUK VE BULUTÇocuk gökyüzüne baktı, gözlerine inanamadı. Şöyle bir kucak dolusu beyazlık kımıldıyordu gökyüzünde. Pamuk gibi yumuşak, pamuk gibi beyaz bir şeydi ama pamuk değildi. Hem pamuk ne arasın gökyüzünde. Sonra kımıldar mıydı pamuk? Bu kımıldıyordu da biraz galiba. Kımıldarken de belli belirsiz biçim değiştiriyordu.Dört yaşındaydı çocuk. Dünyaya araştırıcı gözlerle bakıyordu. Onun içindir ki daha önce belki yüz kez tanığı olduğu bir olayı yeni algılıyordu.Yavaş yavaş bulmuştu bütün bunları çocuk. Buldukça da kendinin olmuştu. Annesi gibi, babası gibi, oyuncakları gibi... Eli erişse de erişmese de onundu. Güneş onundu, yıldızlar onundu, tüm ağaçlar, çiçekler... Bir başka evde, bir başka çocuğun da böyle düşünebileceğini aklına getiremiyordu. Belki onun da bir başka güneşi bir başka ayı vardı, bir başka anası babası olduğu gibi. Ama nasıl kendi annesi babası yalnız kendininse bu ağaç da, bu gökyüzü de yalnız kendisinindi.Oysa bulutun gökyüzünde bulunuşu ve kayboluşu o kadar doğaldı ki anne için. Çocuğun "Kim aldı onu?” diye sormasını anlayamıyordu kadın. Anlayamadığı için de tedirgin soruyordu:— Neyi oğlum neyi?Gittikçe artan bir düş kırıklığıyla, bir üzüntüyle hep aynı yeri gösteriyordu çocuk:— Onu!.. Onu!.. Onu!..— Babam almıştır öyleyse.Sonunda kestirip attı, babasına seslendi.Baba tıraş oluyordu, bir yanı bol köpük içindeydi yüzünün, elinde tıraş bıçağı dışarı çıktı. Çocuk ona koştu:— Sen aldın değil mi baba, sen aldın onu bana.
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— Neyi, diye sordu babası da. Çocuk sıçramıştı kucağına babasının:— Onu, dedi. Hani şu senin yüzündeki sabun köpüğü gibi bir şey var ya orada, onu.Babası baktı baktı, "Bu da bir oyun olsa gerek. Annenin babanın görmediğini görme oyunu, bir tür çocuk oyunu." Sevinsin diye oğlu:— Evet, dedi.Çocuk büyük bir sevinçle sarıldı babasına:— Aslan babammmmm!Karısına döndü adam:— Bulutlar toplanıyor, dedi. Canı sıkılmıştı. Korkarım ki yağmur yağacak.— Bulutlar diye haykırdı anne, bulut!.. Çocuğun istediği o. Şu bulut parçası.İkisi de dönüp çocuğa baktılar.Dünyanın en güzel, en önemli, en büyük, en olağanüstü şeyini ilk bulmanın kıvancı için de el çırpıyordu çocuk.— Benim için aldın onu değil mi baba? Bulutumu isterim, bulutumu! Orhan ASENA Çocuk Edebiyatı (Düzenlenmiştir.)
16. Metin

EN GÜZEL ÇİÇEKİki boncuk gibi parlayan iri mavi gözleri sevgiyle bakarmış Maviş’in. Annesi altın gibi ışıldayan sarı uzun saçlarını örer, beyaz bir kurdeleyi bir kelebek gibi kondururmuş bu örgüler üzerine. Sonra nar kırmızısı entarisi altına beyaz pabuçlarını giyermiş Maviş. O zaman bu küçük kız bir çiçek kadar güzel olurmuş.0 yıl yedi yaşına basıp okula başlamış Maviş. Daha ilk günden öğretmeni ve arkadaşları pek sevmişler onu. Maviş de bu yeni ortama çabucak alışıvermiş. Sabah olup da kahvaltısını yaptı mı anne ve babasını öper, heyecanla okul yoluna koyulurmuş arkadaşlarını biran önce görmek için.Günler, haftalar geçmiş. İlkin karlı soğuk kış günleri, ardından da ılık aydınlık bahar günleri inmiş yere göğe. Doğa yeni bir doğumun coşkusunda bin renge boyanarak güzelliğinin doruklarına tırmanmış. Havayı kuş cıvıltıları, çiçek kokuları sarmış gün boyu. Sular çağlayıp coşmuş, ağaçlar çiçekli dallarıyla bu coşkunun bir renk türküsü olmuş sanki.Bu günlerin birinde öğretmenleri, Maviş’le arkadaşlarını yeşil kırlara çıkarmış. Bütün gün gülüp oynamışlar. Dallarda kuşlan, sularda balıkları seyretmişler uzun uzun. Sonra yorulup çimenler üzerine uzanmışlar. Öğretmen küçük öğrencilerinin mutlu yüzlerine bakmış ve şöyle demiş:— Şimdi sîzlerden bir isteğim var çocuklar. Kalkın ve dağılın çevreye. Bana doğadaki en güzel çiçeği bulup getirin. Kim bunu başarırsa ona çok değerli bir armağanım olacak.
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Çocuklar sevinçle yerlerinden fırlayıp dağılmışlar, doğadaki en güzel çiçeği aramaya koyulmuşlar. Aramışlar, aramışlar ve bir süre sonra her biri elinde birbirinden güzel çiçekle gelerek öğretmenlerinin ne diyeceğini merakla beklemeye koyulmuşlar.Çiğdem, pembe tomurcuklu bir yaban gülü tutuyormuş parmaklan arasında.— Aferin Çiğdem. Çok güzel bir çiçek bulmuşsun. Kokusu da doyumsuz.Selim, kan rengi bir gelinciği ileriye uzatıp sormuş:— Ya benimki öğretmenim?— Şahane bir renk. Alev gibi. Zarafeti de öyle. Sana da aferin Selim.Mine'nin elinde bir bahar dalı varmış pembe-beyaz çiçekleriyle.— Doğanın zafer tacı sanki. Ne kadar da güzel... Tebrikler Mine!Ali, beyaz yapraklı, sarı göbekli bir papatyayı uzatırken öğretmenin yüzü yeniden ışıldamış.— Ne kadar sade ve doğal görünüyor. İnsanda saygı uyandıran bir yanı var. Çok güzel bir çiçek. Teşekkürler Ali.Sıra Maviş'e gelmiş. Bütün başlar ona, onun eline çevrilmiş. Ama Maviş’in elleri boşmuş.— Sen... Bir şey bulamadın mı Maviş? Bunca çiçek, bunca güzellik içinde...Maviş iri boncuk gözlerini açıp çiçekler kadar güzel yüzüyle gülümsemiş ilkin. Sonra heyecanla haykırmış:— Buldum! Hem o kadar çok buldum ki... Ama hepsi birbirinden güzeldi öğretmenim. Biri ötekinden üstün değildi. Belki kırdaki bütün çiçekleri kucaklayıp size getirmem gerekecekti. Bunu başaramazdım.Sonra başını eğmiş. Sözlerini duygulu bir fısıltıyla bitirmiş:— Hem... Çiçekler yerinde dalında güzel. Onlardan bir tekini bile koparmaya kıyamadım. Çünkü öğretmenim, hangi çiçeği görsem o en güzeldi...Öğretmen büyük bir heyecanla kollarını açmış, sarmış Maviş'i. Sonra öbür çocuklara dönmüş:— Bakın yavrularım, demiş. Bu kardeşinizden hepimiz çok güzel bir ders aldık. Sizler güzel çiçekler buldunuz ama en güzeli bulan o oldu. En güzel olan sevmektir çünkü yavrularım. Sevmek bize saygıyı getirir. Doğada var olan her şeyi sevmeliyiz. Çiçeği, böceği, toprağı, suyu kısaca canlı cansız her şeyi sevmeliyiz. Doğayı ve çevreyi sevip korursak doğa da tüm güzelliklerini bize sunar.İnsanlar "sevgi" sözcüğünün anlamındaki yüceliği unutmamalı, doğaya ve doğadaki bütün canlılara sevgiyle bakmalı. Attilâ DAMAR Masal Sofrası (Düzenlenmiştir.)
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GEZMEYİ SEVEN AĞAÇBir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir bahçede yaşayan bir ağaç varmış. Yaramaz bir çocuk gibiymiş bu ağaç, içi içine sığmazmış. Ama bütün diğer ağaçlar gibi, o da toprağa bağlı, yerinden hiç kıpırdamadan büyümek zorundaymış.Oysa o, çocuklar gibi koşup oynamak, dağlara tırmanmak, denizde yüzmek istermiş. Çevresindeki evlerin içlerini de çok merak edermiş. Kırmızı damlı, cam pencereli evlerin kapılarından çocuklar girer çıkarmış. Ağaç, onların içerde neler yaptığını, evlerin içinin nasıl olduğunu çok merak edermiş.Zavallı ağaç! Kökleriyle topraktan besleniyor, yapraklarıyla nefes alıyor ama yürüyemiyormuş! Gezemiyor, dolaşamıyor, koşamıyormuş... Günlerini, aylarını, hep aynı yerde kıpırdamadan durarak geçirmek zorundaymış.Yaz mevsiminin bitiminde bir gün tatlı tatlı bir sonbahar rüzgârı esmiş. Gezmeyi seven ağacın çevresinde dans edip durmuş, ağacı güldürmeye çalışmış. Ama boşuna! Ağaç o kadar üzgünmüş ki!"Neden böyle üzgünsün?" diye sormuş rüzgâr ağaca."Nasıl üzülmeyeyim ki?" demiş ağaç. "Dünyadaki bütün canlılar yürüyor, koşuyor, yüzüyor ya da uçuyor. Ya ben?.. Ben burada toprağa çakılıp kalmışım. Oysa dünyayı gezip dolaşmak, yeni şeyler öğrenmek isterdim.""Üzülme.” demiş rüzgâr. "Bir çaresini buluruz elbet. Yapraklarından birini bana ver.”Rüzgâr biraz kuvvetlice esmiş, ağacın bir yaprağını koparmış. Sonra yaprağı aldığı gibi, PÜFF! diye evlerden birinin açık penceresinden içeriye üflemiş. Yaprak salına salına odanın ortasına düşmüş."İşte, gördün mü?" demiş rüzgâr. "Evin içine girdin bile. Başka gitmek istediğin yerler var mı?""Evet evet!" demiş ağaç sevinçle. Bir yaprağını daha rüzgârın esintisine bırakmış. Rüzgâr yaprağı uçurup yakınlardaki derenin suyuna bırakmış. Dere yaprağı sürükleyip çok uzaklardaki denize götürecekmiş.Sevinç içindeymiş ağaç. Sararan yapraklarını teker teker rüzgâra bırakıyor, her yaprak geze dolana, uça savrula bir başka yere gidiyormuş.Bir arabanın sileceklerine sıkışan yaprakları, çok uzun bir geziye çıkmış. Bir kamyonun kasasına dolan yapraklan ise çok uzaktaki başka ülkelere doğru yola koyulmuş.Sonunda ağacın hiç yaprağı kalmamış. Ama olsun! Zaten sonbaharda yaprakları hep dökülürmüş. İlkbahar geldiğinde yine yapraklanacak değil miymiş? Bir sonraki sonbaharda yapraklarını nereye göndereceğinin hayalini şimdiden kurmaya başlamış bile.Gezmeyi seven ağaç çok mutluymuş! Aytül AKAL Kırmızı Fare

17. Metin
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18. Metin
KELEBEKLER VADİSİYaz tatilini kim sevmez? Cengiz için de yorucu okul günlerinden sonra denize girmek, kumlarda oynamak, tarlalarda koşmak tatili geçirmenin en güzel yoluydu. Sabahları erkenden uyanıp denize koşuyordu. Bazen saatlerce mavi dalgalarla oynayıp duruyordu. Annesi sık sık, dikkatli olması için onu uyarıyordu ama onun bu uyarılara pek de kulak verdiği söylenemezdi. Tabii, sonunda olan oldu. Bir sabah mide bulantısıyla uyandı. Kendisini çok kötü hissediyordu. Annesi elini alnına koyup "Ateşin var." dedi. "Bugün deniz filan yok. Yataktan çıkmayacaksın.”Önce biraz canı sıkıldı. Sonra evdeki yeni dergileri, gazeteleri önüne alıp okumaya başladı.Bir süre sonra gazete ve dergi okumayı bıraktı. Yavaşça ayağa kalktı. Balkona çıktı. Masmavi kanatlı küçük bir kelebek, balkondaki gül fidanının dallarından birine kondu.Elini uzatıp parmağıyla dokundu. Tam o sırada Cengiz, annesinin sesini duydu."Cengiz! Çabuk yatağına bakayım!”Hemen koşup pikenin altına girdi. Yeniden derginin renkli sayfalarına gömüldü. Bu kez, yemyeşil dev ağaçlarla dolu bir vadinin resimleri doldurmuştu sayfaları. Üzerindeki başlık da çok ilginçti. KELEBEKLER VADİSİ. Tam yazıya dalıp gitmişti ki sayfada yer alan kelebek resimlerinden birinin canlandığım gördü. Bu, az önce balkonda rastladığı sevimli ufaklıktan başkası değildi.Parmağıyla dokunup "Bak ufaklık, ne dersin seninle bu vadiye gidelim mi?" diye fısıldadı. Kelebek sanki söylediğini anlamış da cevap verirmiş gibi yerinde zıpladı. Cengiz’in çok hoşuna gitmişti. "Sanki dans ediyormuş gibi." diye düşündü. Arkasına yaslanıp kelebeğin dansını izlemeye başladı.Açık perdelerin arasından odaya sızan gün ışığı, Cengiz’i işte bu pozda yakaladı.Güneşin sıcaklığı, Cengiz’in çok hoşuna gitmişti. Yastığına sımsıkı sarıldı.Avuçlarını gün ışığıyla doldurup gözlerini kapadı. Güzel bir rüyaya daldı.Cengiz, sörf tahtasının üzerinde gökyüzüne yükseliyordu. Dalgaların arasında uçar gibiydi. Sağından solundan geçen bulutlarla yarışmaya başladı.Az sonra geniş bir alana indi. İşte o anda Cengiz, sabah dergide okuduklarını hatırladı. Galiba gerçekten "Kelebekler Vadisfne gelmişti.Hemen koşup ağaçlara birer birer sarılmaya başladı. Sarıldığı her ağacı hızla sallıyordu. Gökyüzü binlerce renkli kelebekle dolmuştu. Gözlerini bu rengârenk kelebek yağmurundan alamıyordu. Birden binlerce kelebek arasında onu gördü. Minik, mavi kanatlı kelebek, ona doğru uçmaya başlamıştı. Yaklaştı, yaklaştı... Gelip Cengiz’in yanağına konuverdi. Sonra, "Hoşça kal. Cengiz.” dedi. "Buraya gelmeyi öylesine arzuladın ki sonunda gerçekleşti işte. Yalnız, senden bir ricamız var: Sakın burada gördüklerini başkalarına anlatma.""Peki, ama niye?""Çünkü herkesin bildiği şeyler tılsımlarını yitirir. Kelebekler Vadisi’nde binlerce yıldır yaşıyoruz.Eskiden burada yalnızca kuş sesleri duyulurdu. Derenin şırıltısı, rüzgârın uğultusuna karışırdı. Rüzgârın ağaçlara anlattığı masallarla uyurduk. Bu sesler, Kelebekler Vadisi’nin şarkisiydi. Oysa şimdi her uçak geçişinde ağaçlardan havaya savruluyoruz.
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Her giin pek çok doğa tutkunu vadiyi gezip piknik çöplerini sağa sola bırakıyor. Hele senin yaptığın gibi ağaçlan sallamaları yok mu? En derin uykumuzdan deprem olurmuşçasına uyandırılmak, ne kadar acı bir bilsen. Sırf bu yüzden pek çok arkadaşımız başka ülkelere göç etti.”Cengiz, mavi kelebeğin anlattıklarından çok etkilenmişti:"Haklısın ufaklık.” dedi. "Sana söz veriyorum, buradan kimseye söz etmeyeceğim."Cengiz birden uyandı. Etrafına baktı ve gülümsedi.Akşam babası eve döndüğünde "Günün nasıl geçti bakalım?" diye sordu. "Canın sıkıldı mı?""Yo... Hiç sıkılmadım. Bir bakıma bu dinlenme iyi de oldu. Şimdiye kadar görmediğim yerleri gezip gördüm." dedi.Sonra, komodinin üzerinde sakin sakin duran minik kelebeği gösterdi:"Hem bütün gün yanımda Maviş de vardı. Birlikte çok eğlendik." Nur İÇÖZÜ Güneşe Tırmanan Çocuk (Kısaltılmış ve düzenlenmiştir.)
19. Metin

KARAGÖZ MEKTUP YAZMAYI ÖĞRENİYORHacivat — Hoş geldin sevgili Karagöz’üm!Karagöz — Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!Hacivat — Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım?Karagöz — Bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık... Biraz gezeyim dedim.Hacivat — Tabi iyi yaptın efendim, kafan balon olmuştur.Karagöz — Hay hay, kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım.Hacivat — Hemen yanlış anlama, yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir.Karagöz — Kafam pişti de soğutmaya çıktım.Hacivat — Allah iyiliğini versin! Neyse, çalışmalar iyi gidiyor mu?Karagöz — Hem de nasıl iyi gidiyor bilemezsin Hacı Cav cav!Hacivat — Pekâlâ mektup yazmasını biliyor musun?Karagöz — Biliyorum Hacı Cav cav, çok kolay.Hacivat — Aferin, demek bilgini o kadar ilerlettin? 0 hâlde söyle bakalım, mektup nasıl yazılır?Karagöz — Oğlum "Hazır Mektuplar” diye bir kitap getirmiş... Onun içinden seçip seçip yazılır.Hacivat — "Allah iyiliğini versin!" desene oğlun da senin kafada yetişiyor. Hiç kitaptan kopya edilerek mektup yazılır mı?Karagöz — Niye yazılmasın? Bir yere yazdım, oldu.
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Hacivat— Pekâlâ cevap geldi mi?Karagö2 — Cevap gelmedi, mektubun kendisi geri geldi.Hacivat — Neyse... O zaman seninle biraz mektup üze ri ne ko nu şa l>m. Örnek is ter mi sin? Karagöz — Parasız olursa isterim Hacı Cav cav! Pişirip akşama yeriz.Hacivat — Yine ne anladın, mektup pişirilir, yenir mi?Karagöz — Köftehor, "Ördek ister misin?” dedin ya!..Hacivat — Aklın yine başka yerlere gitti. Sen şimdi beni iyi dinle! Bir defa tarihsiz mektup olmaz. Karagöz — Anladım, talihsiz mektup olmaz.Hacivat — Talih değil, tarih. Yani mektup kâğıdının üst sağ köşesine o günün tarihi yazılır. Karagöz — Hay hay, yazılır!Hacivat — Mektubu kime göndereceksin Karagöz'üm?Karagöz — Yabancıya gitmesin, kendime gönderirim. Hem de çabuk gelir.Hacivat— Saçmalama, insan kendine mektup göndermez. Diyelim ki babana yazacaksın!Karagöz — Pataklarım ha! Babam mezarda, postacı mektubu ona nasıl verecek?Hacivat — Allah Allah... Pekâlâ, mektubu bana yazıyorsun. Nasıl başlarsın?Karagöz — "Keçi suratlı Hacı Cav cav, çabuk yanıma gel, canım seni pataklamak istiyor!" diye yazarım.Hacivat — Efendim olur mu? "Çok sevgili arkadaşım, Hacivat Çelebi Beyefendi!” diye yazılır. Karagöz — Ben sana öyle yazamam, çok istiyorsan otur kendin yaz!Hacivat — Pekâlâ, bana yazma! Oğluna yazıyorsun “Çok sevgili oğlum!" diye başlarsın.Karagöz — Gerisini biliyorum. Mektup bitince zarfa koyar, üstüne de adres yazarım.Hacivat — Aferin Karagöz'üm, sonra?Karagöz — Sonra da oğluma telefon edip mektubu okurum.Hacivat — Yine sinirlerim oynamaya başladı. (Giderler.) Ünver ORALÇocuklara Karagöz Hacivat Söyleşmeleri
20. Metin

KOMŞUNUZ EVDE Mİ?Komşuluk kelimesi size neleri çağrıştırıyor? Özellikle bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri vardır komşuluğun. "Ev alma komşu al.", "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." gibi atasözlerine sahip bir toplum oluşumuz da bu yüzdendir.Bugün şehirlerde yaşanan apartman hayatı komşuluk ilişkilerini zayıflatmış olsa da, günümüzde komşuluk belli yerlerde sürdürülmektedir. Ama bundan yirmi otuz yıl öncesindeki hayatımıza baktığımızda, komşuluğun ne kadar güçlü bir bağ olduğunu daha iyi görebiliriz.
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İnsanlar bir arada yaşamak isterler. Böylece hem kendilerini güvende hisseder hem de yardımlaşma ve dayanışma içinde birbirlerine destek olurlar. Bu durum komşuluk ilişkilerinin doğmasının en önemli nedenidir.Komşu; ev, iş yeri, arazi, köy, şehir ve ülke bakımından yakın olanların aldıkları addır. Ailemizden sonra en yakın çevremizi komşularımız meydana getirir. İyi veya kötü günlerde birlik olan, zor zamanlarda yardımlaşma ve ziyaretleşme, birbirinin iyi ya da kötü hâlinden etkilenme, komşuluk ilişkilerinin gereklerinden sayılabilir.Komşular arasındaki ilişkiler yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen en etkin ve geçerli kurallar geleneklerle ortaya çıkmış olan kurallardır. Bu kurallar sayesinde yüzyıllardır yardımlaşma ve dayanışma içerisinde insani ilişkiler yaşanabilmektedir.Komşuluk kültürü, Türk toplumunda önceden beri önemsenen ve yaşatılmaya çalışılan bir kültürdür. Türkler tarihin her döneminde komşuluk ilişkilerini yaşatmaya ve korumaya çalışılmıştır.Bugün büyük şehirlerde insan ilişkilerinin zayıfladığı bir dönem yaşanmaktadır. Geldikleri yörelerde akraba ve komşu ilişkileri çok güçlü olan bu insanlar, neredeyse sokakta birbirini tanıyamaz hâle gelmiştir. Hatta aynı binada oturan onlarca aile birbirinden habersiz yaşamaktadır.Şehir hayatının getirdiği bu yalnızlaşma sonucu komşuluk ilişkilerini zayıflatıyor. Bunun sonucunda da komşunuzun adını bilmeden, üzüntüsünden ve mutluluğundan haberdar olmadan yaşamaya başlıyorsunuz.Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. "Komşuluk Haftası” gibi özel günler düzenleniyor. Böylece insanların birbiriyle yakınlaşması, tanışması ve iyi ilişkiler kurması sağlanıyor.Komşuluk bizi birbirimize bağlayan önemli bir değerdir. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalı, iyi ve kötü günlerinde yanında olmalıyız.Hayatın paylaşılınca güzelleştiğini ve kolaylaştığını unutmadan komşularınızın farkına varın.
Hanife AZAKLI

21. Metin

Ebe Sobe Dergisi (Kısaltılmış ve düzenlenmiştir.)
KÜÇÜK ÇOCUK VE OYUN ARKADAŞLARIBir zamanlar yoksul bir çocuk tanımıştım. Ailesi o kadar yoksul, o kadar yoksuldu ki çocuklarına bir tek oyuncak bile alamıyorlardı. Bu zavallı çocuğun hayatında oynayacağı bir tek oyuncağı bile olmamıştı, ama oynadığı güzel oyunları vardı. Kendi gözleri, ağzı, kulakları, burnu, saçları, boynu, iki kolu, iki eli, iki ayağı onun oyunlarıydı.Saçı rüzgârda uçuşur, oynaşırdı. Kulakları cıvıl cıvıl kuşların neşeli şarkılarıyla, şırıl şırıl akan derelerin ezgisiyle dolu olurdu. Burnunda çiçeklerin, kırlardaki taze meyvelerin, anneciğinin tabağına koyduğu cana can katan çorbanın kokusu uçuşurdu. İki eli kıpır kıpır oynaşırdı. İki ayağı bütün gün koşuşur, mutlulukla hoplar zıplardı. İki kocaman gözü bütün gün eşyaların üzerinde dolaşır, sevimli ağzı sürekli sorular sorardı.
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Böylesine neşeli ve mutluydu bu çocuğun yaşamı.Sonra akşam olduğunda yıldızlar ve ay çıktığında dünya sessizleşirdi. Küçük çocuğun sürekli soran ağzı sakinleşir, kulakları artık dünyanın cıvıltısına karşı ilgisizleşir, başı sağa sola dönmez, elleriyle ayakları kıpır kıpır oynamazdı. Elini yorganın üzerine yerleştirir, sırma saçları yastığının üzerinde dağılır, ayaklarını bir iki oynatır.Sonra gözlerini de yavaş yavaş kapatırdı.Küçük çocuğun bütün oyuncakları gözleri, ağzı, burnu, kulakları, saçları, boynu, kolları, elleri ve ayakları da çocukla birlikte uykuya dalardı. Sabah ise yeni günle birlikte hepsi oyunlarına yeni baştan başlardı. Tarık DEMİRKAN Her Güne Bir Masal
22. Metin

BÜYÜK YARIŞBir kaplumbağa ile tavşan arkadaş olmuş; birlikte oynuyorlarmış. Birden kaplumbağanın aklına bir fikir gelmiş:"Haydi, gel." demiş. “Şu karşıdaki dağın eteklerine kadar yarışalım seninle."Tavşan çok şaşırmış. Biraz da küçümsemeyle bakmış kaplumbağaya.“Sen ne dediğinin farkında mısın?” demiş. jBir benim ayaklarıma bir de seninkilere bak. Benimkiler koşmak için yaratılmış. Sen ancak emekleyebilirsin benim yanımda. Ben yarışı bitirene kadar, bir de sırtındaki kocaman evinle, bir metre bile ilerleyemezsin.”“Biliyorum.” demiş kaplumbağa. "İkimiz arasında çok fark var. Ama ben yine de yarışmak istiyorum. Denemenin ne zararı olabilir ki? Kazanamasam da yarışmanın keyfini çıkartırım. Hem sen de kazanacağından bu kadar emin olma. Bazen koşmak için ayaklarının hızı yeterli olmayabilir."Tavşanla kaplumbağa sonunda yarışma için anlaşmışlar. Tavşan kendinden emin bir edayla kaplumbağaya yan gözle bakmış.“Haydi bakalım, başlayalım.” demiş.Demiş demesine de hiç de yarışa başlar gibi görünmüyormuş hâli. Hoplaya zıplaya dans etmeye başlamış. "Nasıl olsa yarışı kazanacağım. Acele etmeye ne gerek var? Zavallı kaplumbağa biraz çabalasın.” diye düşünüyormuş. Kaplumbağa ise hemen yürümeye başlamış. Onun koşması mümkün değilmiş tabii. Ama elinden geldiğince hızlı bir şekilde ağır ağır yola koyulmuş.Kaplumbağa yürüyedursun, tavşan bir müddet olduğu yerde dans ettikten sonra koşmaya başlamış. Kaplumbağaya yetişmesi ve onu geçmesi çok sürmemiş. Kaplumbağanın yanından geçerken onu toz içinde bırakmış hızlı tavşan. Kaplumbağa aldırmamış buna. Bir iki öksürüp devam etmiş yoluna.Biraz sonra tavşanın burnuna güzel kokular gelmeye başlamış. Lezzetli havuçların işaretiymiş bu kokular. Arkasına dönüp kaplumbağaya bakmış. Ağır ağır ilerleyen kaplumbağa o kadar uzakta kalmış ki tavşan o keskin gözleriyle ancak görebilmiş arkadaşını. "Bana yetişmesi mümkün değil nasıl olsa.” diyerek havuç kokularını takip etmeye başlamış. Sonunda lezzetli havuçların yanma
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ulaşmış. Kocaman bir tarladaymış bu havuçlar. Güzelce karnım doyurmuş bizim hızlı tavşan. O kadar çok yemiş ki midesi şişmiş. "Birazcık uzanıp dinlenivereyim şurada.” demiş kendi kendine.Bir ağacın altına keyifle uzanmış. Bilmiş tavşan, düşünmemiş uyuyup kalıvereceğini. Uyandığında neredeyse hava kararmak üzereymiş. Bir an nerede olduğunu bile hatırlayamamış. Şöyle bir etrafına bakınmış ve olanları hatırlamış. "Eyvah! Ben ne yaptım?" demiş ama...Hemen koşmaya başlamış. Dağın eteğine vardığında arkadaşını kendisini beklerken bulmuş. 0 kadar utanmış ki yanaklarının kırmızılığı tüylerinin ardından bile görünüyormuş. Kaplumbağaya da söyleyecek bir söz kalmamış tabii. Sizin var mı? Perese
23. Metin

Karakter Okulu Öğretmen Kitabı (Düzenlenmiştir.)
ÇOCUKÇAI. Çocuk — Bilmece sever misin?II. Çocuk — Sen sevmez misin? Sor bakalım.I. Çocuk — Önce ayaksız, sonra dört ayaklı, sonra da iki ayaklı.II. Çocuk — Keçi!I. Çocuk — Şensin keçi.II. Çocuk— Balina.I. Çocuk — Balinaların ayaklan var mı? Şaşırdın mı sen?II. Çocuk— Bildim, bildim. Kurbağa!I. Çocuk — Önce ayaksız olacak.II. Çocuk — Kurbağa önce ayaksızdır. Kuyruğu vardır.I. Çocuk — Sonra dört ayaklı mı?II. Çocuk — Beş ayaklı değil her hâlde? Hiç kurbağa görmedin mi?I. Çocuk — En son da iki ayaklı demiştim.II. Çocuk — Beni canavar mı sandın? Zavallının ayaklarını mı koparayım şimdi?I. Çocuk — Boşuna uğraşma, kurbağa değil.II. Çocuk — Offf! Bilemeyeceğim. Hadi, söyle.I. Çocuk — Dünyayı ver, söyleyeyim.II. Çocuk — Ayı vereyim.I. Çocuk — Hangi ayı?II. Çocuk — Ormandaki ayı değil her hâlde. Gökteki ayı.I. Çocuk — Olmaz. Ay'da hayat yok, ne yapayım onu?
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II. Çocuk — Tamam tamam. Dünyayı verdim. Söyle neymiş yanıtı?I. Çocuk — Gel dünyam, git dünyam. Altından geçeyim, üstünden geçeyim, soğuk sularından içeyim. Afrika’ya gideyim, kara çocukları bulayım. Japonya'ya, Çin'e, Hindistan'a gideyim; san çoculdan sorayım. Amerika'ya gideyim, Kızılderili çocuklara "Merhaba" diyeyim. Geride kimler kaldı? Beyaz çocuklar. Onları da bulayım. Okulsuzlara okul, evsizlere ev, açlara yiyecek, çıplaklara giyecek, hastalara şifa bulayım. Dünya çocuklarını sağlıklı, mutlu, başarılı yaşatayım. Gökten üç elma düşsün. Biri benim kafama, biri bunun kafasına... (11. Çocuğun kafasına vurur.), üçüncüsü de tüm dünya çocuklannın başına.II. Çocuk — Bilmecenin yanıtını söylemedin.I. Çocuk — Söyledim ya! Önce ayaksızdı, sonra dört ayaklı, sonra da iki ayaklı... Neymiş, neymiş? CUK-ÇO imiş.II. Çocuk — CUK-ÇO ne demek?I. Çocuk — Sen şimdi CUK-ÇO, CUK-ÇO diyerek git. Yanıtı bulacaksınız.II. Çocuk — CUK-ÇO, CUK-ÇO, CUK-ÇO, CUK (Diyerek çıkar.)1. Çocuk — (Seyircilere) Bu bilmecenin cevabını çocuklar bulamazsa kimse bulamaz. Buldunuz değil mi arkadaşlar? Muammer SUN - Hilmi SEYREK Okul Öncesi Eğitimde Oyun
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Ek. 4. İlkokul 4. Sınıf TDK'de Yer Alan Öyküleyici Metinler 
1. Metin

PAYLAŞMAYI ÖĞRENEN SİNCAPEvvel zaman içinde, geçmiş zaman içinde... Bilinmiyor ne, ne zaman, nasıl, nerede? Her şey olup bitmiş; bir vakitte, bir yerde. Periler ve insanlar, konuşan hayvancıklar... Hepsi masal içinde.Yabanlar Ormam’nın ortasında bir Mavi Göl varmış. İşte onun kıyılarından birinde fındık, ceviz ve meşe ağaçları, iç içe girmişçesine birlikte yaşarlarmış. Burası, işte tam burası, sincapların cennetiymiş. Yüce ceviz ağaçlarının dallan, burada gökyüzünü örtermiş. Fındık ağaçlarının yapraklarından toprak bile görünmezmiş. Ama sincaplar, yuvalarını yaşlı meşelerin geniş gövdelerinin kovuklarında yaparlarmış. Hele bu üç ağacın yemişleri yok mu? İşte sincapların dünyada en sevdikleri yiyecekler bunlarmış. Sincaplar, yaz boyunca ceviz, fındık ve meşe palamutlarıyla beslenirlermiş. Bir yandan da bunları toplayıp evlerinin bir köşesinde biriktirirlermiş. Yoksa kış bastırıp her şey karların bembeyaz örtüsü altında uykuya yatınca tek bir meyve bile bulamazlarmış. Ama o yıl çok verimli geçmiş. Ağaçlar dalları kırılırcasına çok yemiş vermiş. Sincaplar da yuvalarını tıka basa ceviz, fındık ve meşe palamuduyla doldurmuş.Seyrekdiş, sincapların en şanslısıymış. 0, bir gün unutulmuş bir piknik sepeti bulmuş. İçindeki zıp zıp topu, yiyecekleri, şekerleri evine taşımış, durmuş. Artık kışı beklemekten başka yapacak hiçbir şey yokmuş. Sincaplar da öyle yapmışlar. Eğlenerek, oyun oynayarak kışı beklemeye başlamışlar. Ağaçların tepelerinde saklambaç, kovalamaca oynamışlar. Yerlere kadar sarkan ağaç dallarından kaydırak gibi kaymışlar. Salıncak yapıp sallanmışlar. Hemen hemen tüm oyunları oynamışlar. Sonunda sıra top oynamaya gelmiş.Sincaplardan birinin aklına Seyrekdiş'in zıp zıp topu gelmiş. "Haydi koş Seyrekdiş!” demiş. "Şu senin topu al da gel! Takımları kuralım, çift kale maç yapalım.” Seyrekdiş'in yüzü hemen asılmış. Kaşları sertçe çatılmış. 'Yo! Doğrusu siz eğleneceksiniz diye ben topumu veremem. Onu sizin keyfiniz için eskitemem!" demiş. Sonra herkese küsüp yuvasına gitmiş. Arkadaşları, Seyrekdiş'in bu bencilliğine şaşmış kalmış. Hem de onu ayıplamış.Seyrekdiş, yaprakların arasına gizlenerek arkadaşlarını seyretmeye koyulmuş. "Ne güzel oynuyorlar, ne kadar çok eğleniyorlar." diyormuş, kendi kendine. "Benim şekerlerim, kurabiyelerim, zıp zıp topum var ama yine de canım sıkılıyor. Tek başıma hiç eğlenemiyorum. Keşke şu topu hiç bulmasaydım da şu an arkadaşlarımla oynuyor olsaydım.” Sonra ani bir kararla topunu alarak arkadaşlarının yanına gitmiş. “Bakın topu getirdim. Haydi, topla oynayalım.”Arkadaşları, "Olur mu Seyrekdiş?” demişler ona. "Topun eskir sonra! Sen topunu al, götür yuvana. Sıkı sıkı sakla." Seyrekdiş, hem utanmış hem üzülmüş. Çaresiz tekrar yuvasına dönmüş.Seyrekdiş, yuvasından hem arkadaşlarını izliyormuş hem de düşünüyormuş. "Bir şeyleri yanlış ya da eksik yaptığım besbelli. Yoksa benimle oynarlardı. Topumu onlarla paylaşmadığım ve haksız yere onlara küstüğüm için özür dilemeliydim. Evet! Evet! Özür dilemeliydim. O zaman beni tekrar aralarına alırlar, benimle birlikte oynarlardı."Seyrekdiş, yeniden arkadaşlarının yanına koşmuş. Bu kez hem zıp zıp topunu hem de şeker torbasını götürmüş. "Arkadaşlar! Hem topumu sizlerle paylaşmadığım hem de sizlere küstüğüm için özür diliyorum. Arkadaşlığın her şeyden daha değerli olduğunu çok iyi öğrendim. Ne olur beni affedin. Tekrar aranıza kabul edin." demiş.Bütün sincaplar, Seyrekdiş'in çevresinde toplanmışlar. Onu sevgiyle kucaklamışlar. Seyrekdiş, torbasındaki renk renk şekerleri arkadaşlarıyla paylaşmış. Konuşa, gülüşe şekerleri yemişler. Ardından zıp zıp topla, oynanabilecek ne kadar oyun varsa hepsini oynamışlar.
193



Günler böyle neşe ve eğlence içinde geçedursun ağaçların yapraklan sararmış. Üçer beşer yerlere düşmeye başlamış. Sonunda dallar çırılçıplak kalmış. Derken bir gece lapa lapa kar yağmasın mı? Her yer bembeyaz olmuş. Sincaplann kış uykusuna yatma zamanı gelmiş.Bütün sincaplar gibi Seyrekdiş de artık günlerinin büyük bölümünü uyumakla geçiriyormuş. Zaman zaman uyanıyor; yazdan biriktirdiği ceviz, fındık ve meşe palamutlarıyla karnını doyuruyormuş. Sonra da tekrar yatıp uyuyormuş. Uyumasına uyuyormuş da bir şeyi aklına takmadan edemiyormuş. Nasıl oluyor da o kadar uğraşarak biriktirdiği yemişleri böyle hızla tükeniyormuş?Günlerden bir gün Seyrekdiş, yine karnı çok acıkmış olarak uykusundan uyanmış. Karnını doyurmaya kalkmış. Bir de ne görsün? Üç beş ceviz, birkaç fındık, iki de meşe palamudundan başka bir şey kalmamış.Zavallı telaşlanmış. Uykusu biraz kaçmış. Fakat elden ne gelir? Bir iki yemişle açlığını bastırmış. Sonra ne kaldıysa yemişlerden geriye hepsini bir araya toplamış. Bunlara sıkı sıkı sarılıp yine uykuya dalmış. Artık uyku denirse buna! Baştan sona karabasanlarla uğraşmış. Güya yuvasında bir delik varmış. Bu delikten dışarıya arka arkaya iki fare çıkmış. Fareler, bütün yuvayı köşe bucak dolaşmışlar. Onun başına dikilip sarıldığı yemişleri tek tek elinden almışlar.Seyrekdiş, uykusundan karnı guruldayarak uyanmış. Kucağında hâlâ sıkı sıkıya tuttuğu cevizi varmış. Birden gördüğü o karabasanı anımsamış. Hemen kalkıp çevresine bakınmış. "Eyvah!” diye çığlığı basmış. "Soyuldum! Soyuldum! Bütün yemişlerimi çalmışlar. Beni kış ortasında yiyeceksiz bırakmışlar. Hainler, kalpsizler, hırsızlar!" Zavallı, sesi kısılana kadar bağırmış, durmuş.Zavallı Seyrekdiş artık bütün umudunu yitirmiş. Bütün bu kışı yiyeceksiz, aç olarak geçirmesi mümkün değilmiş. Ağlamaya, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Gözlerinde yaş kalmayıncaya, hıçkırmaktan yorgun düşünceye kadar ağlamış. Bir ara susunca kulağına gelen bir sesle irkilmiş. Sanki... Evet, sanki yakınlarında bir yerlerde birisi fındık çıtlatıyormuş. "Bu olsa olsa yakın komşum Bilmiş'tir.” demiş Seyrekdiş.İçinde bir umut yeşermiş. Hemen yandaki ağaca, komşusu Bilmiş’e geçmiş. Gerçekten de Bilmiş; uyanmış, bir şeyleri yemekteymiş. Seyrekdiş’i görünce onu da buyur etmiş. Doğrusu Seyrekdiş’in naz yapacak hâli yokmuş. Hemen sofraya kurulmuş. Hem karnını doyurmuş hem başına gelenleri anlatmış, durmuş.Bilmiş onu ilgiyle dinlemiş. Sonra da bir çözüm önermiş. "Hemen yanımda yaşlı, geniş ama dinç bir meşe ağacı var. Yuvanı oraya taşınz. Farelerin çaldığı yemişlerini de yerine koyarız. Bunun için herkese haber salarız. Yiyeceklerimizi seninle paylaşırız." demiş.Seyrekdiş, hemen yeni evine geçmiş. Bütün sincaplara haber verilmiş. Herkes evinden birkaç meşe palamudu, fındık, ceviz getirmiş. Seyrekdiş'in evi yiyecekle dolmuş. Seyrekdiş, o kışı çok rahat geçirmiş. Ondan da önemlisi paylaşmanın değerini öğrenmiş. Tuncel ALTINKÖPRÜ Kral Aslan Masallar Dünyasında -  Bir Masal Dinler misin?[Düzenlenmiştir.}
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KOMŞU KUNDUZLARBir varmış, bir yokmuş. Ağaçların arasında şırıl şırıl akan güzel bir dere varmış. Bu derede bir de kunduz ailesi yaşarmış. Hani şu marangoz olan kunduzlardan bahsediyorum. Ağaç dallarını ustaca üst üste koyup baraj kurarlar ya, işte onlardan...Bir gün anne kunduz, yavrularını da alıp karşı derede yaşayan annesini ziyarete gitmiş. Nine kunduz da torunları da bu işe çok sevinmişler. Ee, sevinçli olunca da zaman su gibi akarmış. Bu sefer de öyle olmuş. Saatler kanat açmış, günler uçup gitmiş bir kuş gibi.Bir hafta sonra kunduzlar yuvalarına dönünce çok şaşırmışlar. Yabancı bir kunduz gelip onların iki kavak ötesine yerleşmiş. Anne kunduz bu duruma çok içerlemiş. Gitmiş, komşu kunduzun yanına. Hoş geldin bile demeden vermiş veriştirmiş:— Sen ne hakla gelip bizim yakınımıza yuva yapıyorsun? diye çıkışmış.Komşu kunduz, onun bu sözleri karşısında şaşırıp kalmış:— Niye kızıyorsun komşu? Allah'ın koca deresi sana da yeter, bana da demiş.Anne kunduzun kızgınlığı daha da artmış. Açmış ağzını, yummuş gözünü:— Hayır! Komşu falan dinlemem ben! Su, senin artıklarını alıp benim yuvama getirecek. Onlarla uğraşacak hâlim yok! Ya bugün yıkarsın yuvanı ya da ben yapacağımı bilirim!Akşam olmuş, çekip giden yok. Gece yarısı olmuş, yuvayı yıkan yok. Herkes uykuya dalınca anne kunduz, sessizce yeni komşunun yuvasına gitmiş. Yuvadaki ağaçların bağını çözmüş. Ne olduysa o zaman olmuş. Koca koca odun parçaları yürümüş üzerine. Bir de barajda biriken sular hücum etmesin mi?Anne kunduz, canını zor kurtarmış. Fakat yuvası ve çocukları onun kadar şanslı değilmiş. Yuvası darmadağın olmuş, yavruları da sele kapılıp gitmiş. Yavrular hem lıkır lıkır su yutuyor hem de bağırıyorlarmış:— Anne, ne olur kurtar bizi! Anne kunduz bir yandan çocuklarını kurtarmaya çalışıyor, bir yandan da bağırıyormuş:— Lütfen yardım edin! Yavrularımı sel götürüyor!Komşu kunduz kendisini kısa sürede toparlayıp yardıma koşmuş. Anne kunduzla birlikte beş yavruyu da kurtarmışlar. Tabi anne kunduz ne diyeceğini bilememiş. Bu olayı duyan Kral Kuskunduz, bütün kunduzları toplamış ve onlara şöyle demiş:— Küçük bir haksızlığa uğradığınız zaman, onu gidermek için daha büyük bir haksızlık yapmayın!0 günden sonra kunduzlar, birbirleriyle çok iyi geçinmişler. Aralarındaki sorunları hep iyilikle çözmüşler. Bestami YAZGAN (Masal Denizi)

2. Metin
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3. Metin
ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞUSevgili Çocuklar, büyük Atatürk, bir vakitler, sizler gibi bir çocuktu. Atatürk, çocukluk yıllarında, sizler gibi gülüyor, koşuyor, düşler görüp hayaller kuruyordu. Atatürk’ün bu düş ve hayallerinde, neler neler vardı... Bu hayal ve düşler, hep gelecek için, uygar ve çağdaş, büyük ve mutlu bir ulus ve ülke içindi.Sevgili çocuklar, Atatürk, 1881 yılında Selanik’te iki katlı ve bahçeli bir evde doğdu. Anne Zübeyde Hanım ile baba Ali Rıza Efendi, çocuklarına, Mustafa adını koydular. Bu sevgili oğul, çok güzel bir çocuktu. Altın sarısı saçları, açık mavi gözleri vardı. Annesinin sevgilisiydi, baba üstüne titriyordu. Büyükanne ise Paşa’m diyordu.Gerçekten paşa oldu. Türk ulusunun kurtarıcısı, gazi paşa oldu. Bir öğretmeni ona kemal adını verdi. Böylece adı, Mustafa Kemal, oldu. Mustafa Kemal adı, Kurtuluş Savaşı’nda tüm Anadolu'da bir bayrak gibi dalgalandı. Türk ulusunun ulu önderi, okul yaşına gelince annesinin isteğiyle mahalle okuluna gitti. Az sonra babasının isteğine uyarak modern eğitim yapan bir okula gitmeye başladı. Atatürk, okulu bitirmeden babasını yitirdi. Bu yüzden, annesiyle birlikte dayısının çiftliğine gitti.Ama içi, okumak ateşiyle yanıyordu. Anne, oğlunu alarak Selanik’e döndü. Böylece teyzesinin evinden okula gitmeye başladı. Şemsi Efendi Okulu bitince ortaokula girdi. Bu sıralar, on iki yaşlarındaydı. Bu kez, bir sınav kazanarak Selanik Askerî Ortaokuluna girdi. Mustafa Kemal, bu okulu birincilikle bitirdi. Sonra Manastır Askerî Lisesine gitti. Çok başarılı bir öğrenci oldu. Mustafa Kemal, 1901 yılında 18 yaşında harp okulunu bitirdi. 1905 yılında kurmay yüzbaşı oldu. Mustafa Kemal’in bundan sonraki yaşamı, Birinci Dünya Savaşı'na dek Türk ordusunda, ulus ve ülke yararına çeşitli görevlerde geçti. İsmail SİVRİ Atatürk Çocukları [Kısaltılmıştır.)

4. Metin

UMUDUNU YİTİRMEYEN TEK İNSANYıl 1918... Mevsim sonbahar... Mütareke imzalanmıştır. Müttefiklerimiz yani Birinci Dünya Savaşı'nda bizimle birlikte dövüşmüş olanlar, memleketlerine dönecekler. Bu nedenle bir akşam yemeği verilmektedir. Yemekte her iki tarafın ileri gelenleri bulunuyor.Yemeğin sonlarına doğru, dost devletin bir generali ayağa kalkıyor. Bu çeşit çağrılarda âdet olduğu gibi general, bir konuşma yapacaktır:— Arkadaşlar, bütün dünyayı kan ve ateş içinde bırakan bu büyük savaşta sizlerle omuz omuza, kahramanca dövüştük.Dost generalin sesi önceleri yorgun ve umutsuz... Sonra yavaş yavaş ısınıyor, heyecanlanıyor:— Tarih, Türk milletini dünyanın en kahraman milletlerinin ilki olarak sayarken en ufak bir abartmaya düşmemiştir. Askerlerinizin kahramanca davranışına, zorlukları hiçe sayan sabrına, usta saldırılarına... Kısacası Türk askerlerine hayranım. Biz yenilmek için değil, zaferler kazanmak için dünyaya gönderilmiş milletlerdeniz. Ne yazık ki bu kez şansımız bizi yalnız bıraktı.
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General susuyor. Herkes susuyor. Sonra yorgunlaşmış, ihtiyarlamış bir sesle yeniden konuşmaya başlıyor general:— Artık her şeyin bittiği, hiçbir kurtuluş umudunun ve olanağının kalmadığı şu anda bile kahramanlıklarımızla övünebiliriz. Elimiz kolumuz bağlı, silahsız ve yorgun memleketimize dönerken şunu kesinlikle söyleyebilirim ki askerlerimiz, Türk silah arkadaşlığını asla unutmayacaklardır.Önce isteksiz, yorgun alkış sesleri, sonra sessizlik... Ağır, umutsuz bir sessizlik... Dost generalin bu umutsuz, bu karamsar sözleri, kırık gönüller üstüne bir bulut yığını daha eklemiştir. Sofrada hazır bulunanlar artık hiçbir kurtuluş umudunun ve olanağının bulunmadığı şu anda kendilerini ölesiye mutsuz ve çaresiz hissediyorlar.Bir general ayağa kalkıyor birden.Genç yüzünde irade çizgileri, engin denizlerin rengi ve gururuyla ışıldayan gözlerinde yenilmez bir insan...Bu general, Birinci Dünya Savaşı'nın hiçbir cephesinde yenilmemiş olan büyük komutan Mustafa Kemal’dir. Önce dost generalin yaptığı konuşmayla ilintili birkaç nezaket cümlesi söylüyor, sonra inanmış, biraz da sert bir sesle şöyle diyor:— Dostlarımız için durumun ne olduğu, elbette kendilerine malûmdur. Onlar için savaş bitmiş sayılabilir. Fakat Türk ulusal savaşı yeni başlamaktadır. Dileyelim ki yenilmiş görünen bütün uluslar için durum aynı olsun.Atatürk, en umutsuz günlerde umudunu yitirmeyen tek insandı.Ona "Ordu yok!" dediler; "Kurulur!" dedi. "Para yok!” dediler; "Bulunur!" dedi. "Düşman çok!" dediler; "Yenilir!" dedi ve bütün dedikleri oldu. İsmet KÜRAnılarla Mustafa Kemal Atatürk (Düzenlenmiştir.)
5. Metin

BABAANNE VE IHLAMUR AĞACIBir konağın arka bahçesinde iki ıhlamur ağacı yaşardı. Birinin adı Küçük Gümüş, diğerininki de Büyük Gümüş’tü. Onlara Gümüş adı verilmesinin nedeni, bilimsel adlarının gümüşi ıhlamur olmasıydı.Küçük Gümüş'ün boyu on beş metre, Büyük Gümüş'ün boyu da kırk metre kadardı. Kış aylarında yapraklarını döken bu iki ağacın yaz aylarında dalları sarımsı beyaz çiçeklerle dolardı. Yaprakları da ayrı bir güzellikteydi. Kalp biçimindeki yaprakların alt yüzü gümüşümsü beyaz, yıldız biçimli tüylerle kaplıydı. Bu iki ağaç, uzun yıllardır hem birbirleriyle hem de yaşadıkları bahçenin sahipleriyle arkadaştılar. Evdeki çocuklar, çocukların babaları, bu iki ağacın çiçeklerinden yapılan çayları içmeye bayılırlardı.Büyük Gümüş, onlar bu bahçeye gelmeden çok önceleri orada yaşıyordu. Küçük Gümüş'ü ise evin babaannesinin babası oraya dikmişti. Zaten hem çocukları hem de babalarını bu nefis çayı içmeye, babaanneleri alıştırmıştı. Ihlamur ağaçlarının yüzlerce yıla varan yaşam süreleri dikkate alındığında Gümüşlerin, bu ailenin gelecek kuşaklarıyla da arkadaşlık kuracakları ortadaydı.
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Babaanne, açtığında mis gibi kokusunu çevreye yayan ıhlamur ağaçlarının çiçeklerini toplayıp kurutur, sonra da çocuklarına ıhlamur çayı demlerdi. Ihlamur ağacının çiçeklerinden yaptığı bu nefis çayın idrar artırıcı, terletici, uyutucu etkileri olduğunu bilirdi. Çocuklarını öksürük ve soğuk algınlığına karşı da ıhlamur çayıyla korurdu. Bazen ıhlamur çayının içine bir miktar portakal çiçeği eklerdi. Çayı böyle demlediğinde, mutfak mis gibi ıhlamur ve portakal çiçeği kokardı. Bu nefis çayın içine bir kaşık bal karıştırdığı da olurdu. Çocuklar, bu ballı çayı da çok severek içerlerdi.Yemekten sonraları içilen ıhlamuru, genellikle içine biraz kuru nane ekleyerek demler ve bu nefis lezzetin tadına ailedeki herkes bakardı. Babaanneleri, ıhlamuru böyle demlediğinde ağrı kesici etkisini, nanenin sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle birleştirdiğini biliyordu. Bu çay, akşam yemeklerinden sonra içilebilecek en iyi çaylardan biriydi. Onlar çaylarını içerken babaanneleri de bu iki ıhlamur ağacının akrabaları hakkında bildiklerini onlara anlatırdı. Çocuklar, bir zamanlar ormanca zengin olan ülkelerde ıhlamur ağacı kabuklarından yapılmış tabakalar üzerine yazı yazıldığını yani bunların kâğıt yerine kullanıldığını öğrendiklerinde çok şaşırmışlar; o günden sonra Gümüşlere "Bilgin" lakabını takmışlardı.Babaanne çok güzel ut çalardı. Bazı akşamlar ailenin tüm bireyleri bir araya toplanır, babaannenin uduyla çaldığı klasik Türk müziğini dinlerlerdi. İşte böyle bir günde, babaannelerinden udun "burguluk' denilen parçasının da ıhlamur ağacından yapıldığını öğrendiler. Ihlamur gibi yumuşak dokulu, kolay işlenebilir ağaçlardan değişik sazlar yapıldığını da. Eski kanunların alt kısımları da ıhlamur ağacından yapılırmış. 0, son derece güzel yumuşak ve yuvarlak sesleri bugünkü kanunlarımızda duyamamamızın nedeniyse ıhlamur ağacı yerine, başka malzeme kullanılmasıymış. Çocuklar o günden sonra da babaannelerinin çaldığı udu dinlerken ıhlamur içmeyi hiç ihmal etmediler. İhlamur, bu keyifli müzik dinletisinin ayrılmaz bir parçası oldu.Bir yaz günü konağa akrabalar geldi. Hoş bir sohbetten sonra bahçeye çıkıldı. Hava günlük güneşlikti. Çocuklar için salıncak kuralım dendi. Misafirlerden biri koşarak arabasına gidip ucunda halka olan kocaman bir vida ve ip getirdi. Sonra da bu vidaları önce Büyük Gümüş'ün kalın gövdesine batırıp çevire çevire iyice içeri soktu. Büyük Gümüş’ün gövdesi çok kötü yaralandı. Aynı işlem Küçük Gümüş'e de uygulandı. Onun da gövdesinde vidanın neden olduğu kocaman bir delik açıldı. Sonra halkalara ip bağlandı; iplere kilim dolanarak salıncak kuruldu. Her sallanışta Gümüşlerin içine giren vida da sallanıyor, açılan yara genişliyordu.Babaanne mutfakta konuklarına ıhlamur çayı demlemekle meşgulda Çaylarla birlikte bahçeye geldiğinde ıhlamur ağaçlarının ona "Kurtar bizi!" dediğini duydu. Hemen çayları bir kenara bıraktı ve çocukları kurulan salıncaktan indirdi. Sonra da vidaları Gümüşlerden çıkardı. Gövdelerine açılan yarayı tedavi etmek için yerden biraz toprak aldı, bunu suyla karıştırdı, bu çamuru vidanın açtığı yaralara sürdü. Sonra konuklarına dönerek "Bu ağaçlar da bizler gibi canlı. Onlara zarar verecek şeyler yapmak hiç doğru bir davranış değil.” dedi. Hatalarını anlayan konuklar, Büyük ve Küçük Gümüş’e özür dileyen gözlerle baktılar. 0 sırada hafif bir rüzgâr çevreye mis gibi ıhlamur çiçeği kokusunu yaydı. Bu koku, dilenen özrün bir kabulüydü sanki.Gülgün AKBABA Bilim Çocuk Dergisi [Düzenlenmiştir.]
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İP BACAKLI UZAYLI ÇOCUKÇikolata ve şekeri bütün çocuklar severmiş. Ama bir çocuk varmış, yemek yemeyi hiç sevmez, hep çikolata ve şeker istermiş. Uyumak için yatağına yattığında çikolatadan evleri, şekerden ağaçları olan bir dünya düşünürmüş. "Keşke yatağım şekerden, yastığım da çikolatadan olsaydı. Yatağıma yatınca onları kenarlarından ısırır, öyle uyurdum.” dermiş.Sabah olunca annesi onu kahvatlıya çağırırmış. Ama çocuk kahvaltıyı hiç sevmezmiş. Canı peynir yemek istemez, zeytini ağzına koymazmış. Yalnız kahvaltıda mı? Her yemekte "Ben bunu yemem! Ben bunu istemem!" diye huysuzluk edermiş.Neden huysuzluk edermiş acaba? Çünkü bu çocuk sebzeleri sevmezmiş! Hangi sebzeleri mi? Patlıcanı, kerevizi, lahanayı, pırasayı... Hatta havucu, patatesi... Yalnız sebzeleri mi? Yemekleri de sevmezmiş. Köfte yemez, dolmanın tadını bilmezmiş. Bütün istediği bol bol, renk renk şekerler, kocaman kocaman çikolatalarmış.Bir gün yemek masasında yine "Benim karnım tok! Midem bulanıyor. Yemek istemiyorum." deyince annesi o kadar üzülmüş ki "Çabuk odana git. Cezalısın!" demiş. Çocuk odasında aç karnına, oyuncakları ile oynamaya başlamış. “Keşke bu araba şekerden, bu bebek de çikolatadan olsaydı.” demiş kendi kendine. Tam bu sırada bir ses duymuş: "Sen yemek yemeyi sevmiyor musun?"Bir de bakmış, karşısında kendisi gibi bir çocuk. Ama bu çocuk, uçan daireden inmiş, uzaylı bir çocukmuş. Bacakları ve kolları ip gibi incecik ama kafası, elleri ve ayakları kocamanmış. Çok çirkin bir çocukmuş bu."Evet, sevmiyorum. Ben şeker ve çikolata seviyorum." demiş, yemek yemeyen huysuz çocuk."İstersen sen de benim ülkeme gel.” demiş uzaylı çocuk. "Benim gezegenimde biz hiç yemek yemeyiz. Bizim evlerimiz şekerden, eşyalarımız çikolatadandır. Karnımız acıktığında hemen bir köşesinden ısırır, şeker ve çikolata ile karnımızı doyururuz."Yemek yemek istemeyen çocuk, bu işe çok sevinmiş. Artık ne kahvaltı etmek ne yemek yemek zorundaymış. Annesi bu yüzden ona ceza veremeyecekmiş. İp kollu, ip bacaklı, koca kafalı çocuğun arkasından uçan daireye doğru yürümüş. Ne güzel bir uçan daireymiş bu! Çikolata kâğıtları gibi parlak, renk renk şekerler gibi ışıl ışılmış.Uçan daire, uzaylı çocuğu ve huysuz çocuğu alır almaz havalanmış. 0 kadar hızlı uçmuş ki çocuk gökyüzündeki bulutları görememiş bile. Bulutları aşıp uzaylı çocuğun gezegenine gelmişler. Uçan daire bu yeni gezegene indiğinde çocuk hayretle etrafına bakınmış. Her taraf kupkuru ve çikolata gibi kahverengiymiş. Etrafta ne yeşil bir ağaç ne yeşil bir yaprak ne de rengârenk çiçekler varmış.Çocuk sormuş. "Sizin ülkenizde hiç ağaç yok mu?”Uzaylı çocuk gülmüş. "Biz sebze ve meyve yemeyiz ki! Ağaçlara, çiçeklere ne gerek var?"“Ama nasıl olur?" diye şaşkınlıkla sormuş çocuk. "Sen hiç meyve yemedin mi? Elmanın, çileğin, şeftalinin tadını bilmiyor musun? Sonra sebzeler de çok yararlıdır. Patatesi, havucu, lahanayı da hiç tatmadın mı yoksa?”"Hayır." demiş uzaylı çocuk. "Biz onların tadını bilmeyiz. Biz yalnız çikolata ve şeker yeriz. Acıktıysan haydi gel, hemen karnımızı doyuralım.”

6. Metin

199



Yolda duran bir arabanın kenarından yemeye başlamışlar. Sonra da bir evin penceresinden koparmışlar. Hepsi şeker ve çikolatadanmış. Çok tatlı yiyince çocuğun midesi bulanmış. "Çok susadım!" demiş. Koca bir bardak su içmiş. Ama canı aslında portakal suyu istiyormuş. Uzaylı çocuk gülmüş."Sana bizim ülkemizde ağaç yoktur demiştim ya! Yoksa sen portakalların ağaçta yetiştiğini bilmiyor musun?” demiş."Öyleyse süt, süt istiyorum!" demiş çocuk. Uzaylı çocuk daha çok gülmüş. “Biz süt içmeyiz. Çünkü sütü inekler verir. Biz inek beslemediğimiz için süt de içemeyiz. Çocuk hayretle "Neden inek beslemiyorsunuz?" diye sormuş.Uzaylı çocuk, "İnek neden beslenir? Eti ve sütü için. Biz et de yemeyiz, süt de içmeyiz." demiş. "Hem sonra et yemediğimiz için eti yenen başka hayvanlan da beslemeyiz.”Çocuk etrafına bakınmış. Gerçekten de görünürde bir tek hayvan bile yokmuş. Ne suda balıklar ne gökyüzünde kuşlar ne kümeslerde tavuklar, ördekler, civcivler, tavşanlar... Her yer yalnız şeker ve çikolataymış. "Ne tuhaf bir gezegen burası.” demiş çocuk. "Peki, sebze yemeden, meyve yemeden, et yemeden burada çocuklar nasıl büyüyebiliyor?""Neden büyümesinler?" demiş uzaylı çocuk. "Bak bana, pek güzel büyüyorum işte!"Çocuk, uzaylı çocuğa bakmış. Kolları, bacakları incecikmiş. Boynu incecikmiş. Ama kafası kocamanmış. Ayakları, elleri kocamanmış. Çirkin, üstelik de güçsüz bir çocukmuş.Bütün yemeklerini dengeli yemeyen ve hep aynı şeylerle beslenen çocuklar işte böyle oluyorlarmış, şeker ve çikolata, çocukları yeterli besleyemiyormuş. Bu gezegende kalıp hep şeker ve çikolata yerse o da uzaylı çocuk gibi ip bacaklı, güçsüz bir çocuk olacakmış. Top oynayamayacak, bisiklete binemeyecekmiş. Hem sonra koklanacak çiçeklerin, tırmanılacak ağaçların olmadığı bir ülkede yaşamak hiç de güzel değilmiş!Annesinin güzel yemekleri gelmiş aklına. Oyuncaklarını da çok özlemiş. Evine dönmek istemiş çocuk."Peki, seni evine götüreyim." demiş uzaylı çocuk. "Ama bir daha sakın yemekte huysuzluk yapma.""Hiç huysuzluk yapmayacağım." demiş çocuk. "Bütün yemeklerimi yiyeceğim. Çünkü senin gibi ip bacaklı, ip kollu, güçsüz bir çocuk olmak istemiyorum."Göz açıp kapayana kadar çocuğun odasına gelmişler. Uzaylı çocuk el sallayıp gitmiş.Tam o sırada annesi içerden seslenmiş, "Haydi masaya... Yemek saati geldi!"Ne dersiniz, artlk çocuk yemeklerini yer mi? Aytül AKALGeceyi Sevmeyen Çocuk(Düzenlenmiştir.)
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7. Metin
GÖKYÜZÜNDEKİ DOSTHer şey sakindi. Gökyüzü her zaman yaptığı gibi yeryüzünü seyrediyordu. Fakat bir dakika içinde yeryüzü görünmez oldu. Nereden geldiği bilinmeyen bulutlar her yanı kaplayıvermiş ve bir yağmur başlamıştı.Yağmur damlaları, bulutlardan tek tek atlayarak yeryüzüne doğru inişe geçmişti.Damlalar arasındaki küçük yağmur damlası, yeryüzüne ilk defa ineceği için kalbi küt küt atıyordu. Aslında bunun korkulacak bir şey olmadığını biliyordu. Daha önce yeryüzüne inip sonra buharlaşarak tekrar gökyüzüne dönen ağabeyleri, ablaları ona her şeyi anlatmışlardı. Yeryüzünden, insanlardan, ağaçlardan, şehirlerden, denizlerden, kuşlardan, çocuklardan uzun uzun söz etmişlerdi. Ne ki küçük yağmur damlası bunların hiçbirisini de görmemişti. Bu yüzden içinde sonsuz bir heyecanla iniyordu yeryüzüne.Yağmur damlaları gittikçe hızlanmaya başladı. Müthiş neşeliydiler. Yeryüzüne yaklaştıkça çoşkulu çığlıklar atıyor, birbirleriyle şakalaşıp şarkılar söylüyorlardı.Aşağıyı şaşkınlıkla seyreden küçük yağmur damlası için her şey beklemediği kadar ilginç ve güzeldi.Sokaklarda insanlar telaşla koşuşuyor, renk renk şemsiyeler açılıyordu. Şimdi yağmur kardeşleri sokakların, arabaların, kuşların, okulun, insanların, şemsiyelerin üstüne pıt pıt düşmeye başlamışlardı.Giderek daha çok, daha çok düşmeye başladılar. Her yer hafifçe ıslanınca yerden güzel bir koku yükseldi. Küçük yağmur damlası, bu kokuyu içine çekip "Ah, biz yağmurlar ne güzel şeylermişiz!" diye kendi kendine konuşurken bir yandan da "Ne reye düşsem?" diye düşünüyordu. Çünkü düşmesine yirmi beş otuz metre bir mesafe kalmıştı.A! O da ne? Gökyüzüne bakan bir çocuk. Sokağın tam ortasında, elleri cebinde ve şemsiyesiz. Şimdi ağzını açtı. Saçları sırılsıklamdı.Küçük yağmur damlası çocuğa yaklaştı, yaklaştı. Neredeyse çocuğun ağzına düşecekti. Fakat son anda yana kayarak çocuğun yüzüne düşüverdi.Artık yeryüzündeki bir çocuğun yüzündeydi. Çocuğun yüzünden yeryüzünü ve gökyüzünü seyretti bir süre.Yeryüzü güzeldi.Gökyüzü güzeldi.Çocuk güzeldi.Sonra yürüdüler. Çocuk bir vitrinin önünde durup aynaya baktı. Yüzündeki damlayı gördü. Eliyle silecekti ki vazgeçip silmedi ve kısa bir an, çok kısa bir an aynada göz göze geldiler. Gülümsedi çocuk. Küçük yağmur damlası ışıldadı.Güneş geldi. Havadaki serinlik, yerini güneşin sarışın sıcaklığına bıraktı. Küçük yağmur damlası, kardeşlerinin birer birer buharlaşıp gökyüzüne yükseldiklerini gördü. Ayrılmanın vakti gelmişti. Çocuğun kulağına fısıldadı: "Güneş bizi çağırıyor. Gitmemiz gerek. Ama merak etme yine geleceğim." Çocuk gözlerini kapatıp “Haydi git, seni beklediğimi unutma." dedi.

201



Yağmur yağarken ıslak saçlarıyla gökyüzüne bakan bir çocuk vardır sokakta. Vardır ve bekleyecektir yağmur yağdıkça. Mevlâna İdris ZENGİN Kirpiler Şapka Giymez
8. Metin

EN BÜYÜK TAKIM BİZİM TAKIMBabamı hiç böyle görmemiştim. Ellerini, kollarını sallıyor; gücünün yettiğince haykırıyordu. Ağabeyim,— Sen babama bakma Çiğdem, dedi. Bu toplumsal bir hastalıktır. Bak, herkes nasıl bağırıyor.Doğruydu, herkes ellerini, kollarını sallayarak hop oturup hop kalkarak babamdan beter bağırıyordu.Dalıa evden çıkmadan anlaşmıştık. Fazla tezahürat yapmayacaktık. Yani sevindiğimizi ya da üzüldüğümüzü fazlaca belli etmeyecektik. Çünkü babam bir Kartalspor taraftarıydı ve bizler de maçı Kartalspor taraftarları arasında izlemek zorundaydık. Tabi, babam istediği gibi "tezahürat” yapabilirdi. Ağabeyimle ben Bahçespor’u tutuyoruz. Babam ve çevresindeki Kartalsporlular böyle delicesine kızgınken Bahçespor’un attığı nefis gol için sevindiğimizi, çok sevindiğimizi göstermek olmazdı.Ne yapalım, biz de gözlerimizde sevinç ışımalarıyla birbirimize bakmakla yetindik. Ağabeyim anlamlı bir biçimde göz kırpınca da ağlama numarası yapmaya başladık.— Hüüüh!..Az ilerde, bizi kötü bakışlarla izleyen siyah beyaz kaşkollu, gene aynı renklerdeki başlığının tepesinde kocaman bir ponpon bulunan şişman adamı görünce birden sustum.Ağabeyime,— Şşşt, dedim, bize bakıyor.Yakalanmıştık işte.Ponponlu şişman adam,— Ne işiniz var sizin burada? Ne sırıtıp duruyorsunuz, diye bağırmaya başlamaz mı?Babam hemen ortaya atıldı:— Ne oluyor? Ne var? Bir şey mi oldu?Ne olup bittiğini anlamıştı tabi ama "Özür dilerim, benim çocuklarım birer Bahçespor taraftarıdır.” diyemezdi.— Parmak kadar çocuklar maçtan ne anlar kardeşim? Senin benim gibi üzülecek değiller ya, diyerek adamı yatıştırdı.Evet, bundan böyle davranışlarımıza daha da özen göstermek zorundaydık. Çiin kü o ponponlu şişman adamın bakışları sanki hep üstümüzdeydi. Elimde olmadan gözlerim hep ondan yana kayıyordu.Ağabeyim,
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— Çiğdem, bakıp durmasana şu adama, dedi. Nasıl bakmam! Onun da gözleri benim üstümde. Hiç kuşkum yok, o karşı tarafın casusu. Bizim gibi aralarına sızmış olan casusları kolluyor ve onları alıp bilinmeyen bir yere götürüyor. Yani bizi götürecek. Sonra da Bahçespor’dan vazgeçip Kartalspor'u tutmamız için kim bilir neler yapacak.Neler yapar acaba?Murat ağabey, babam gibi Kartalsporlu olmayalım, Bahçespor'u tutalım diye neler yapmıştı? Ağabeyime de bana da sarılı mavili birer forma almıştı, top almıştı. Bir keresinde üstünde sarı kuşlar olan mavi saç tokaları getirmişti bana. 0 zaman daha birinci sınıftaydım. Sonra her gelişinde flamalar, rozetler... Ama yoo, biz Murat ağabeyi çok seviyorduk, onun için Bahçesporlu olmuştuk. O bizimle top oynuyor, futbol konusunda bilgiler veriyor, bize Bahçespor oyuncularının adlarıyla sesleniyordu.Bu ponponlu adam bunların hiçbirini yapamaz. Yapsa bile biz asla takımımızdan dönmeyiz. Babam bile bizi döndüremedikten sonra...Eh, o zaman da korkulacak bir şey yok. Zaten babamız da yanımızda oturuyor. Üstelik bizim takım galip durumda.Ben dalmış böyle saçma sapan düşünürken maçın ilk yarısı bitti.İkinci yarıda taraftarlarının coşkulu desteklerine, çalınan borazanlara karşın uzun süre gol filan olmadı.Maçın son dakikalarına doğru hiç umulmadık bir anda bizim takım bir gol yemesin mi!Görülecek şeydi doğrusu. Babam sevinçten ne yapacağını bilemiyordu. Ama hepsi, hepsi öyleydi. Birbirlerine sarılıyor ‘'Goool!,, diye bağırıyorlardı. Koca koca adamlar oldukları yerde zıplıyorlardı. Parmaklarım ağızlarına sokup şimdiye kadar duyduğum en keskin, en kulak delici ıslık seslerini çıkarıyorlardı. Hele ponponlu adam! Başını çılgın gibi iki yana sallıyor, kollarını kaldırmış çok komik bir biçimde sanki göbek atıyordu.Biz gene öyle sessizce ama bu kez üzgün üzgün bakıştık ağabeyimle. Ağabeyim, çok yapay bir biçimde dudaklarını gererek sözde gülümseyince ben gerçekten gülmeye başladım. Çünkü yaşadığımız bu maç olayı gerçekten çok komik ve anlamsız gelmişti bana o an.Eve dönerken üçümüz de biraz üzgündük.Babam,— Vay be, bir tane daha atacaktık ki... 0 korneri gole çevirebilseydik, diye hayıflanıp duruyordu.Gene de bizim sokağa girerken ağabeyim mavili sarılı bayrağımızı çıkardı. Uçlarından tutup birlikte sallamaya başladık.— En büyük Bahçespor, başka büyük yok!Babam acı acı güldü:— Hadi canım, siz de! Ayla Ç1NAR0ĞLU En Büyük Takım Bizim Takım (Kısaltılmıştır.)
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OYUNCAKLARIN ÖFKESİMemo, bütün oyuncaklarını karşısında dizilmiş görünce şaşırdı. Kopuk ayağıyla boz ayı, yırtık kulağı, yolunmuş tüyleriyle siyahlı - beyazlı minik kuzu; alındığı gün kuyruksuz kalmış tonton sincap, tek kolu günlerden beri ortalıkta görülmeyen maymun bunlar arasındaydı. Kırık tekerlekli araba, vagonlarından ayrılıp ezilmiş olan lokomotif, kanatları koparılmış uçak... Evde daha ne kadar oyuncak varsa hepsi, hepsi Memo'nun karşısına dizilmişti.Memo ile oyuncakları bir süre sessizce bakıştılar.Memo biraz sert bir sesle sordu oyuncaklarına:— Ne istiyorsunuz? Neden dizildiniz böyle karşıma?Memo böyle deyince bütün oyuncaklar bir ağızdan karşılık verdiler:— Senden davacıyız, Memo... Senden davacıyız...Memo azarlayan bir sesle sordu:— Ne yaptım ben size?İçlerinden bozayı yarıdan koparılmış bacağını Memo'ya doğru uzatıp sordu:— Nerede benim bacağımın yarısı? Ben bu kopuk bacakla ne kadar rahatsızım, biliyor musun?Memo daha ayıya karşılık vermeden maymun bir atlayışla geldi ayının yanına. İnce, cırtlak sesiyle bağırarak sordu:— Ya benim sağ kolum nerede, Memo? Tek elle ben ne ceviz ayıklıyabiliyorum ne fındık. Tek kolla dallara da tırmanamıyorum.Maymun sözünü bitirir bitirmez minik kuzu çıktı ortaya:— Memo bak yünlerimin yarısından çoğunu yoldun. Ya bu yırtık kulağıma ne demeli? Hiç acımadın mı bana Memo?Siyahlı - beyazlı minik kuzunun yüzü de, sesi de öbürkülerininki gibi öfkeli değildi. Ama öylesine dargın ve acıklı bir sesle konuşuyordu ki minik kuzu, Memo’nun içinde bir yer sızlamaya başladı sanki. Memo’nun içinde bir tedirginlik başlamıştı. Sanki kendi kolu, kendi bacağı kopmuş gibi sızlıyor, kendi kulağı yarılmış gibi acı duyuyordu. Verecek karşılık da bulamıyordu üstelik. Bu ara, vagonlarından ayrılmış, ezik lokomotif dumanlarını savurarak Memo’ya doğru yürüdü. Lokomotif yürekleri yerinden oynatan bir gürültüyle sordu:— Neden beni vagonlarımdan ayırdın? Lokomotif dediğin ardında vagonlarını savurarak koşmalı.O aralık bir pervane gürültüsü doldurdu odayı. Memo, kanadı kırık uçağın kendine doğru geldiğini gördü bir yandan da:— Nerede benim kanatlarım? diye bağırıyordu uçak. Kanatsız uçak olur mu hiç?— Hakkınız var. Size çok kötülük etmişim. Ama bilmiyordum bu kadar kötülük ettiğimi. Bağışlayın beni. İnan olsun bir daha yapmayacağım, diyordu. Diyordu da hiçbirine duyuramıyordu sesini. Çünkü oyuncaklar hep bir ağızdan konuşuyor, hep birden suçluyorlardı Memo'yu.

9. Metin
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Birden tatlı bir ses duyuldu. Bu ses:— Durun arkadaşlar! Sakin olun oyuncak kardeşler, diyordu.Bu sesi duyan oyuncaklar, birer birer sustular. Şimdi sesi daha bir tatlı ve yumuşak duyuyorlardı.— Sustuğunuz için teşekkür ederim, dedi.Boz ayı, kocaman sesiyle karşılık verdi:— Sen istersin de biz susmaz mıyız hiç, kitap kardeş? dedi. Sen hepimizin en akıllı olanısın.Boz ayının bu sözlerini duyunca o tatlı sesin kimden geldiğini anladı Memo. Kapakları kopmuş, yaprakları dağılıp yırtılmış kitaplardan biriydi konuşan. Memo kızardı utancından.Kitap gene tatlı, gene ağır ağır:— Görüyorsunuz, oyuncak kardeşler, dedi. Memo yaptıklarına pişman oldu.Oyuncaklardan gene homurtular yükseldi. Kitap:— Hakkınız var, oyuncak kardeşler, diye sürdürdü sözünü. Suçu işleyip sonra da pişmanlık duymanın değeri yoktur. Önemli olan suçu işlememektir. Sizi çok iyi anlıyorum. Haklısınız öfkenizde. Ama görüyorsunuz, benim de sayfalarım yırtılmış, dağılmışım.Bütün oyuncaklar hep bir ağızdan mırıldandılar:— Kitap kardeş, Memo’nun sana yaptığı saygısızlığı bağışlayanlayız. Memo hak ettiği cezayı çekmelidir.Memo, kendisine verilecek cezanın ne olacağını duymak için kulak kesildi. Maymun:— Hepimiz gideceğiz buradan. Memo'yu oyuncaksız ve tek başına bırakacağız, dedi.Memo, kendisine verilecek cezanın bu kadar büyük olacağım düşünmemişti. Birden:— Hayır, hayır, diye haykırdı. Bunu yapamazsınız oyuncaklar. Siz olmazsanız uzun kış günlerinde ne yaparım ben? Gitmeyin, n’olur gitmeyin.Oyuncaklar hep bir ağızdan karşılık verdiler:— Hadi, gidelim.Oyuncakların kapıya vardıklarını gören Memo feryat ederek arkalarından atıldı:— Gitmeyin, n'olur gitmeyin. Beni bırakmayın. Kitaplar, sevgili kitaplar, siz de mi gidiyorsunuz? diye bağırıp ağlıyordu.Memo birden annesinin sesini duydu, yumuşak bir el okşuyordu alnını.— Memo, niye bağırıp ağlıyorsun böyle? Kötü bir düş görüyorsun galiba?Memo, annesinin okşayan elleri ve tatlı sesiyle uyandı. Ter içinde kalmıştı. Şaşkın şaşkın baktı annesinin yüzüne. Memo yatağın içinde oturdu, etrafına bakındı. Hepsi oradaydılar. Kopuk ayağıyla boz ayı, yırtık kulağı, yolunmuş yünleriyle siyahlı - beyazlı minik kuzu, alındığı gün kuyruksuz kalmış tonton sincap, maymun, vagonlarından ayrılıp ezilmiş lokomotif, kanatları koparılmış uçak ve sayfaları yırtılıp dağılmış olan resimli kitaplar... Hepsi, hepsi oradaydılar. Gitmemişlerdi işte; oh, gitmemişlerdi! Demek düştü Memo'nun gördüğü. Rahat bir nefes aldı Memo:
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— Anneciğim, dedi yavaşça. Bundan sonra oyuncaklarımı hiç kırmayacağım. Kitaplarımı yırtmayacağım. N'olur, yarın bana yardım edin de kırık oyuncaklarımı onaralım, olur mu?Annesi Memo’yu okşayarak karşılık verdi:— Elbette olur. Hadi sen yat, rahatça uyu; yarın bütün oyuncaklarını onarırız. İsmet KÜRCumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1(Düzenlenmiştir.)
10. Metin

TUTUMSUZ UN ÖYKÜSÜ(Sahne sınıfın içidir. Öğrencilerden biri sırasından kalkıp kara tahtanın önüne gelir ve oyun başlar. Seyirci ve diğer oyuncular sınıfta yer almışlardır.)ÇOCUK — Günaydın arkadaşlar, Bugün mahkememiz var. Sayın Yargıç buyurun, Çağrıyı siz duyurun.YARGIÇ — (Yargıç sınıfın sıralarından kalkar. Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemektedir. Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.) Oturun arkadaşlar, Konuşsun davacılar. Mahkememiz başlasın, Gerçekler aydınlansın.ÇOCUK — (Çocuk, sınıftan Tutumsuz'u çağırır.) Gel buraya Tutumsuz, İnat etmen lüzumsuz. Şikâyetçi çok senden, Kaçmak yok mahkemeden. (Tutumsuz, atkısı paltosunun cebinden sarkmış, eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)TUTUMSUZ — Kaçmam ben mahkemeden, Korkmuyorum kimseden. Bilmek isterim neden şikâyetçiler benden? (Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Sulu Boya, Defter ve Kumbara'nm ağlamaklı sesleri duyulur.)YARGIÇ — Çocuklar olsun tanık, Yaklaşsın biraz sanık. Konuşsun davacılar, Açıklansın acılar.TUTUMSUZ — (Küçümseyerek güler.) Davacılar da kimmiş! Kim bana suçlu demiş? Unutmayınız sakın, Öfkelenmem çok yakın.ÇOCUK — Bu sözlere kim gülsün! Hem suçlu hem güçlüsün. Tutumsuz bir çocuksun, Daha suçun ne olsun!YARGIÇ -— Davacı Kalem gelsin. Dertlerini söylesin.KALEM — (Bir çocuk elinde ucu kırılmış, her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir.) Bir resim yapamadan, Bir yazı yazamadan, Döküldü boyalarım, Kırıldı hep uçlarım. (Eliyle Tutumsuz’u göstererek) Davacıyım ben ondan. Şu tutumsuz çocuktan.TUTUMSUZ — (Omuz silkerek) Verecekseniz eğer Onun sözüne değer, Başka bir şey söylemem Alt tarafı bir kalem.ÇOCUK — Zaman yitirmeyelim, Silgi'yi dinleyelim.SİLGİ — Bir yanlış silemedim, Bir hata düzeltmedim, Kalmadı güzel rengim, İş görmeden eskidim. TUTUMSUZ — Hoşlanmıyor hiç benden. Usandım bu Silgi’den!
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ÇOCUK — Palto'yu da görelim, Onu da dinleyelim.PALTO — (Yırtık, sökük, leke içinde paltosuyla bir çocuk gelir.) Üstüm yemek listesi. Cebim çöp tenekesi (Ceplerini boşaltır. Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere.). Eskici almaz beni, Yer bezi yapmaz beni, Sahibim sevmez beni, Kimseler giymez beni (Ağlamaya koyulur.).TUTUMSUZ — (Zorla gülmeye çalışarak) Palto biraz kirliyse Çabucak eskidiyse Ne var bunda, ne çıkar? Palto'ya da kim kanar?ÇOCUK — Sulu Boya, Sulu Boya Hemen gelsin buraya!SULU BOYA— (Bir çocuk, içinde boya kalmamış, bütün renkleri birbirine karışmış kocaman bir sulu boya kutusu ile gelir.) Dağları, çiçekleri Rengârenk böcekleri, Güneşi, denizleri, Minimini evleri, Hepsini ben boyardım. Ne imiş demeyiniz, Yanılıp içmeyiniz. Şimdi bir çorba oldum, Bu çocuktan yoruldum.TUTUMSUZ — Yetti çektiğim sizden, Sıkıldım hepinizden!ÇOCUK — Davacılar çoğaldı. Geride kimler kaldı? Konuşmayan kalmasın. Defter buraya gelsin!DEFTER — (Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.) Şişman bir defter idim, Umutla bekler idim, Kirletti ak tenimi, Kopardı bedenimi.ÇOCUK — Ne dersiniz acaba? Utandınız galiba. Kumbara'ya soralım, O ne diyor bakalım?KUMBARA — (Bir çocuk, kocaman boş bir kumbara ile gelir.) İçim bomboş tamtakır, Görenler hurda sanır. Davacıyım ben ondan, Şu tutumsuz çocuktan. (Ağlayarak ötekilerin yanına gider.)ÇOCUK — İşte, hepsi davacı. Şu hâlleri ne acı! Cezalansın bu çocuk. Hem de şimdi çarçabuk!DAVACILAR — Cezalansın bu çocuk, Hem de şimdi çarçabuk! YARGIÇ — (Tokmağı ile masaya vurur.) Davacılar susunuz! Konuşacak Tutumsuz. Kendisini savunsun, Yargımız haklı olsun.TUTUMSUZ — (Çok utanmıştır. Sıra ile davacılara bakar. Sanki konuşmak ister gibi yanlarına yaklaşır. Kime yaklaştıysa yaklaştığı davacı ona arkasını döner. Tutumsuz çok pişmandır. Düşünür. Ne diyeceğini bilemez.) Kabul ettim, suçluyum, Tutumsuz bir çocuğum. İnanın, pişman oldum, Gerçekten utanç duydum. Beni bağışlarsanız, Bir fırsat sunarsanız, Tutumlu olacağım, Sözümde duracağım.YARGIÇ — (Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.) Pekâlâ öyle olsun, Suçlamalar son bulsun. Tutumlu olacaksan Sözünde duracaksan.TUTUMSUZ — Sözümde duracağım, Tutumlu olacağım. Ülker KOKSAL
11. Metin

Çocuklar İçin Tiyatro Oyunları (Düzenlenmiştir.)
ŞEKERCİ GÜZELİÇocukluğumu anımsadığımda usuma akide şekerleri gelir. Kocaman kavanozlara konmuş akide şekerlerim. Fındıklı, limonlu, sakızlı...Ben en çok fındıklısını severdim. Şeker, ağzımda erimeye başlarken dişimle, bir yerinden "kırt" diye kırardım. Şekerin ortasına, bir yere saklanmış olan fındık, ortaya çıkardı. Fındığın tadı,
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şekerin tadı ile karışınca dilimin üzerinde, bir tat cümbüşü başlardı. Paramız olduğunda, ablama sorardım:"Akide şekeri alayım mı?”Ablam, akide şekeri ağzındaymış gibi olurdu:"Hadi!"Akide şekeri almak için koşmaya başlardım. Ablam da arkamdan seslenirdi:"Şekerci Güzeli'nden ama!”Ben, akide şekerini almak için hızlanırken arkaya doğru bağırırdım:"Başka kimden olacak!"Üsküdar'ın en seçkin şekercisi, Alptekin Şekercisi’ydi. Orada, her şey taze olurdu. Kasada dükkân sahibinin oğlu otururdu. Onu, çevresindeki insanlardan ayıran, belirgin özellikleri vardı. Bu özellikler ona seçkin bir kişilik kazandırmıştı. Bu seçkinliği dükkânın asıl adını unutturmuş; dükkânın adı, halk arasında Şekerci Güzeli olmuştu. Bir kişi övülecek mi "Şekerci Güzeli gibi" denirdi; Şekerci Güzeli gibi kibar, Şekerci Güzeli gibi temiz, Şekerci Güzeli gibi sevgi dolu.Şekerci dükkânına yaklaştığımda yavaşlardım. Dükkâna girmeden önce duraklar, parmaklarımı tarak gibi yapar, saçlarımı düzeltirdim.Kasada oturan Şekerci Güzeli, içeri girenleri tepeden tırnağa görürdü. Yüksekçe yapılmış bir kürsüde otururdu. Sadece belden yukarısı görülürdü.Şekerci Güzeli, içeri girenleri gülümseyerek selamlardı. İçeri girerken ben de bu daveti bekler gibi duraklardım. O beklediğim daveti yapardı:"Buyrun küçük hanım!"Kendimi bir prenses gibi hissederdim. Dokuz yaşımı unutup bir genç kız olurdum. O büyülü tümce ile değişiverirdi her şey."Buyrun küçük hanım!" Hanım olmanın sorumluluğu içinde ilerlerdim. Başlarında ak külahları olan amcalar beni aynı sevecenlik ve incelikle karşılaşırlardı: "Buyrun küçük hanım!"Tahtındaki prens seslenirdi:"Küçük hanımla ilgilenin!"Böylece prenses, takdim edilmiş olurdu. Ak külahlı amcalar, bu kez saygı ile selamlardı beni: "Küçük hanım ne emretmişlerdi?”Hanım olmanın inceliğini daha bir duyumsayarak önümde dizilmiş pırıl pırıl parlayan kavanozlara bir süre göz gezdirirdim. Sonra parmaklarımı zarif bir devinimle, kavanozların üzerinde gezdirirdim:"Bundan, bundan, bundan!"Gülümsemesini sürdüren ak külahlı amca, saygı ile başını öne eğerdi:"Emredersiniz küçük hanım!”
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Ak külahlı amca, pırıl pırıl, kocaman kavanozun kapağını açar, kepçeyi içeri daldırırdı. Şekerler ağır gelirse ak külahlı amca, kese kâğıdını yana eğer, kepçeyi altına tutardı. Birkaç şekerin, yeniden kavanoza dönmelerine gönlüm razı olmazdı, hemen atılırdım:"Kavanoza koymayın, biraz fazla olabilir!”"Emredersiniz küçük hanım!"Bizi uzaktan izleyen prens, tahtından seslenirdi:"Küçük hanıma ikramımız olsun!"Ak külahlı amca bu kez kürsüye doğru bakardı:"Emredersiniz efendim!"Kese kâğıdının ağzı, özenle katlanırdı. Uzatılan minik paketi alırdım:"Afiyet olsun efendim!"Ben de aynı incelikle cevap verirdim."Teşekkür ederim!”Sıkıca tuttuğum kese kâğıdı paketi ile kasaya yönelirdim. Kabarık, uzun eteğim ayağıma dolanırdı. Başımdaki tacın ışıltısı, çevreye yansırdı. Şekerci Güzeli, ayakları üzerinde yükselerek parayı uzatan küçük kıza, sevecenlikle bakardı:"Evet, küçük hanım?”Elimdeki parayı uzatırdım. Parayı alırken Şekerci Güzeli'nin ellerinin temizliği, tırnaklarının düzgünlüğü beni şaşırtırdı."Teşekkür ederim küçük hanım!”Verdiğim küçücük para, ne kadar değer kazanırdı. Kendimi büyük paralarla alışveriş yapmış gibi hissederdim. Burada güzelliği, saygıyı, inceliği solurdum. Kapıya doğru yöneldiğimde arkamdan seslenirdi:"Yine bekleriz küçük hanım!"Yine beklenmenin coşkusunu duyarak dışarı çıkardım. Birden büyü bozulurdu. Kabarık uzun eteğim, başımdaki tacım, yok olurdu. Büyülü dünya, içerde kalırdı. Küçük hanımın yerini, uçarı küçük kız alırdı. Fındıklı akide şekerini, bir an evvel ağzıma atmak isterdim.Şimdi yine aynı yerde bir pastane var. Ama kasada Şekerci Güzeli oturmuyor, pırıl pırıl kavanozlarda satılan akide şekerleri yok. Güler yüzlü, ak külahlı amcalar yok! Satıcıların yüzleri asık. Kasadaki adam, parayı alırken teşekkür etmiyor. O küçük, sevimli kese kâğıtları yok artık. Çocukluğumun o büyülü, temiz, incelik dolu dünyası kaybolmuş. Her yer sevgisizlik kokuyor. İnsanlar, güzel sözler söylemeyi unutmuş. Dudaklar, gülümsemeyi unutmuş. Neden acaba?Türkan GEDİK BENGİDüşçü Amca(Düzenlenmiştir.)
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12. Metin
SİHİRLİ ÇORAPLARKöylerden bir köy varmış. Evlerinin kapısı gıcırdak mı gıcırdak, pençeleri kıpırdak mı kıpırdak. Rüzgâr esmiş, "güm" demiş, yel çıkmış "çat" demiş. Yağmur yağmış damlarından "şor" demiş. Gözsüzü görmüş, kulaksızı duymuş, tavukları kerevete kurulmuş. Karıncaları ip atlar, kara koçları düğün eder, cırcırböcekleri tahıl toplarmış. Yollarında da çocuklar çelik çomak oynayadursun biz gelelim masalımıza.Bu köyde ninelerden bir nine varmış. Renkli renkli, desenli çoraplar örer; satmak için pazara getirirmiş. Günlerden bir gün, ninecik böğürtlenin gölgesinde bağdaş kurup oturmuş. Çocuklar için bir çift çorap örüyormuş. Yanı başında bir ses duymuş. Nine bir sağa bakmış bir sola, bir yukarıya bakmış bir de aşağıya. Sesin nereden geldiğini anlayamamış. Yerinden şöyle bir doğrulup kulak vermiş. Kulaklarına inanamamış:"Ör bu çorapları güzelce,Onları giyen birisineBereket getirsin, diyeDilekleri olsun, diyeSöyleme sihirli, diye.”Ses, iyilik perisinin sesiymiş. Ama bu bildiğiniz peri kızlarından değilmiş. Bu, peri oğluymuş. Ninecik, çorapların sihirli olduğunu duyunca şaşakalmış. Bir çile yün, su olup akmış. Nine çorapları çabucak örüvermiş. Bitirince bağrına basmış, sevip okşamış. Onlara türkü söylemiş:"Sizi giyen çocuk,Gökler dolusu sevinecek.Sihirli olduğu bilinmeyecek."Ertesi gün pazara gitmiş. Tezgâhına özenle yerleştirmiş çorapları. Müşterilerden bini gelmiş, bini gitmiş ama hiçbiri sihirli çoraplara alıcı olmamış. Çoraplar büzüldükçe büzülmüş, üzüldükçe üzülmüşler. "Bugün kimse çorap almayacak." diye düşünmeye başlamışlar. "Biz, küçük bir çocuğun hem ayaklarını hem kalbini ısıtmak istiyoruz." diye konuşmuşlar kendi aralarında.Nine, gün boyunca bir türkü tutturmuş:"Topuklan al yünden,İlmekleri umuttan,Korur giyeni soğuktan,Bolluk getirir hiç yoktan.”Kimseler durup da düşünmemiş ninenin türküsünün anlamını.Derken gün, güneşi kovalamış. İşte o zaman akça pakça bir hanım gelip çorapları alıvermiş. Ninecik "Sattım yok pahasına, derman olsun derdine." demiş ya hanım hiçbir şey anlamamış ninenin söylediklerinden.Çoraplar pazar çantasının dibinde mutluluktan uçuyorlarmış. Biri ötekine:
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"Merak ediyorum, bizi giyecek çocuk nasıl biri acaba?" diye sormuş. Öteki de merak içindeymiş. Konuşa konuşa evin yolunu tutmuşlar. Hanım, eve varınca pazardan aldıklarını çantasından çıkarmış. Ama unutmuş çantanın dibindeki çorapları. Çoraplar buna çok üzülmüşler. Çantanın dibinde sıkıntı basmış içlerini ya ne yapsınlar?Tam üç gün sonra hanım, bir de bakmış, kızının yüzü gözü kızarmış ağlamaktan. "Neyin var kızım?" diye sormuş. Kız, umutsuzluk içinde "Bugün arkadaşımın doğum günü ama benim ona armağan edecek hiçbir şeyim yok." diye sızlanmış. Annesinin aklına pazar çantasının dibinde unuttuğu çoraplar gelivermiş. "Üzülme, ondan kolay ne var, istediğin bu olsun." demiş. Bir koşu pazar çantasını getirmiş, içinden çorapları çıkarmış. Bir de güzel paket yapmış. Çorapların yüzü gülüyormuş artık. Kız, yel olup gitmiş arkadaşının evine. Vermiş armağanını sevinçle. Arkadaşı tombul elleriyle sabırsızlıkla açıp paketi, şöyle bir süzmüş içindekini. "Bu ne biçim armağan?" diye düşünmüş. Ne dudakları gülümsemiş ne de bir teşekkür etmiş. Çorapları oyuncak sepetinin içine fırlatıp atmış. Oyuncaklar yeni arkadaşlarına çok ilgi göstermişler. Kolu kırık bebek:"Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sepette aklınıza gelebilecek her şey bulunur ama hepimiz kırık dökük durumdayız." demiş.Çoraplar şaşkınlıkla:"Neden kırık her yanınız? Geçmiş olsun hepinize." demişler."Birkaç gün geçince sizin de bir yerleriniz sökülür, yırtılır. O zaman anlarsınız neden kırık olduğumuzu. Bu evin çocuğu çok yaramazdır." Sihirli çoraplar birbirlerine sarılıp kırk gün kırk gece bu sepetin içinde konaklamış, kırık dökük oyuncaklarla arkadaşlık etmişler. Kırk birinci gün çocuğun annesinin aklına oyuncak sepetini toplamak gelmiş. Sihirli çorapları bulunca açmış ağzını yummuş gözünü. Çorapların burada ne aradığını sormuş kızına. Kız çorapları anımsamıyormuş bile. Çoraplar oyuncaklarla kucaklaşamadan bir el onları sepetten çekip çıkarmış. Bu el çocuğun annesinin eliymiş. Çocuk somurtmuş:"Beğenmedim, giymem de giymem." diye tutturmuş. Annesi ne diller dökmüş ama kızının fikrini değiştirememiş. Kadıncağız bir de bakmış mahallenin yeni gelini kapının önünden geçiyor."Gelin hanım, gelin hanım! Bir gün çocukların olur, giydirirsin. Al, bu çoraplar senin olsun?" deyip çorapları verivermiş. Yeni gelin buna çok sevinmiş. Doğacak çocuklarını hayal etmiş. 0 da çoraplar, bereler örmeyi seven biriymiş ama ömründe böyle güzelini örmemişmiş. Sihirli çorapları evine götürüp ördüğü çorapların durduğu sandığın içine saklamış. Burası çok karanlıkmış. Çoraplar çaresiz yeni sahiplerini bekleyeceklermiş.Günlerden bir kara gün yerler sarsılmış, denizler yükselmiş. Karanlıklar çoğalmış. Gemiler karaya oturmuş. Dağ, taş, deniz, gök birbirine karışmış. Ülkenin bir bölümü ören yerine dönmüş. Evsiz barksız kalmış insanlar. Evi barkı olanlar, koşup yardım etmişler onlara. Giysiler, yiyecekler göndermişler. Ülkede yaşanan bu acı, yeni gelinin yüreğine işlemiş. Açmış sandığını başlamış karıştırmaya ördüğü bereleri, atkıları, eldivenleri sandıktan çıkarıp doldurmuş bir kutuya. Sihirli çorapları da evirip çevirmiş sonra koyuvermiş diğerlerinin yanına. Kutuyu göndermiş evsiz barksız çocuklara.Kutu az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Varmış sonunda acılı insanlara. Kutuyu görünce acıyı unutup sevinip bayram etmişler. Kırk yürek, kutuyu gönderene teşekkür edip dil dökmüş. Hemencecik hepsini bölüşmüşler. Derken sihirli çoraplar da Eylül kızın kısmetine düşmüş. Eylül kızın ayakları o kadar çok üşüyormuş ki çorapları eline aldığı gibi ayağına geçirivermiş. Yüreğinden öyle bir ılıklık geçmiş ki güneş içine doğdu sanmış. Ayakları da ısınıvermiş. Eylül kız, çorapları çok sevmiş. Sadece yıkanmaları gerektiğinde çıkarıyormuş.
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Eylül kızın bütün dilekleri kısa sürede gerçekleşmiş. Başları dardan kurtulmuş. Eskisinden daha güzel bir evleri olmuş. Derdinin dermanının sihirli çorapları olduğunu asla bilememiş, anlayamamış. Yaşadıkları kötü günler geride kalmış. Dünya tam üç kez güneşin etrafında dönmüş.Sihirli çoraplar artık Eylül kıza küçük geliyormuş. Annesi çorapları minik bir kutuya koyup kaldırmış. Sihirli çoraplar başka bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için minik, beyaz kutunun içinde beklemeye başlamış. Bundan böyle size armağan edilen al topuklu çoraplara dikkat edin! Sihirli çoraplar olabilir! Mavisel YENER Çocuk Edebiyatı (Düzenlenmiştir.)
13. Metin

İSTANBUL DÜNYAM0 yaz babam bizi İstanbul'a götürdü. Teyzemlerde kaldık. Bir buçuk ay boyunca annem ve babam bizi İstanbul'da karış karış gezdirdiler. Ne güzel bir il İstanbul! Düşmanların gözünün kaldığı kadar var. Hem kocaman... İstanbul’da bin bir çeşit dünya var.İstanbul için "yedi tepeli, iki yakalı şehir" ve "Taşı, toprağı altın." diyorlar. Diğer yanlarını tam çözemedim ama "iki yakalı şehir” dedikleri doğru. Atlıyorsun bir vapura. "Vuuuuuut! Vuuuuut!" düdük sesleri arasında Anadolu yakasına geçiyorsun. Atlıyorsun bir vapura, aynı biçimde Avrupa yakasına geçiyorsun. Boğaz, olağanüstü! Öyle sevdik ki Boğaz’ı. Babam bizi kaç kez Boğaz’da karşıdan karşıya geçirdi. Vapurların güvertesinde Boğaz’a, denize, su sesine karşı çay içtik. Bazı günler de denizin başka yerlerinde sandalla gezdik. İlk kez bir plaja gittik, denize girdik. Ben denizden hiç korkmadım. Daha önce derelerde, havuzlarda çimmiştim ya!Bir gün hayvanat bahçesine gittik. Uuuuuu! Ne kadar büyük bir bahçe! Neredeyse dünyadaki bütün hayvanlar var orada. Maymunlar, aslanlar, kaplanlar, balıklar ve daha bir sürü hayvan. Kediler, köpekler, eşekler, yılanlar bile var. En uzun hayvan zürafa, en büyük hayvan fil. Onlardan korktum önce ama kafeste oldukları için korkum geçti.— Baba, hayvanları niçin kafeste saklıyorlar?— Hem kaçmasından hem de insanlar onları görüp tanısınlar, diye.— Özgür olsalar daha iyi değil mi?— Elbette iyi. Ama yırtıcı olanlar insanlara zarar verebilir.İstanbul’da kocaman kocaman birçok yapı var. Öyle de güzeller ki... Camiler, saraylar, çeşmeler, bir de surlar.Annemle babam bize Dolmabahçe Sarayı’m, Topkapı Sarayı’m, çeşmeleri, surları, Ayasofya’yı ve daha birçok camiyi gezdirdi. İkisi de her gezdiğimiz yerde bize bilgiler veriyorlardı. Öğrenmekle bitmeyecek bir dünya İstanbul.Annem bana bir sürü şiir kitabı aldı. 0 kitaplarda bir sürü İstanbul şiiri var.— Ben de kitaplardaki gibi İstanbul şiiri yazabilir miyim?
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— Yazarsın elbet! İyice öğren de...Bir buçuk ay sonra Gümüşhane'ye döndük. Nursel SAYGINAR Benim Dünyalarım (Düzenlenmiştir.)14. Metin
AYŞEGÜLBurası çok ağaçlık, çok sulak, çok meyveli ve serin. İşte bir pınar başındayım. Oluğun altına bir sepet iri, olgun şeftali koymuşlar. Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu:— Yer misin amca?Aldım. Buz gibi derisi, ısırırken dudaklarımı yaktı. Ezdikçe ağzıma serinlik, koku, öz su doluyor. Buna biraz da çamların nefesi karışıyor. Ah, ne güzel meyve! Bana şeftali ikram edene baktım: Ne güzel kız!— Yavrum, şu görünen köyün adı nedir?— Müftüler.— Daha ötede neresi vardır?— Nergislik.— Ya bu suya ne derler?— Zerdali Oluk.— Şu yukarıdaki dağ?— Kınalı Tepe.— Şu yol nereye gider?— Dere Bahçe’ye.Ne güzel isimler! Lübnan portakal, turunç, hurma ve muz memleketiydi. Burası bana daha aşina meyveler diyarı. Şeftaliler, erikler, kızılcıklar etrafımı kaplıyor. Çiçekleri de öyle. Hep bildiğim şeyler. Nergisler, kınalar, küpeler ve yıldızlar. Sonra her evin pencerelerinde Müslüman ve fakir meskenlerin âdeta yan mukaddes bir yeşilliği olan fesleğenler, fesleğen saksıları.— Kızım o başına taktığın kırmızı çiçeğin adını bilir misin?— Bilirim: Kadife.— Bu su kenannda açan yeşil şeyler?— İnci çiçeği.— Ya senin adın nedir?Utandı usulca: Ayşegül, dedi.
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Burada meyveler, çiçekler, ağaçlar, isimler, hepsi her şey güzel ve tertemiz. Ya Ayşegül? Hepsinden daha güzel. Küçük Türk kızı isimlerinin üzerimde ne hoş etkisi vardır. Zehralara, Haticelere, Fatmalara, Şerifelere karşı yakınlık duyarım. Ayşegül, takunyalarını sürterek kadife ve inci çiçekleri arasında kaybolurken hayranlıkla arkasından baktım. Sevdiğimin ismi imiş gibi içimden şöyle söyleniyorum:— Küçük Ayşegül, cici, şirin, şen Ayşegül, güzel Ayşegül!Millet sevgisini insan sadece meclis salonlarında, savaş meydanlarında değil; böyle küçük bir köylü kızının yüzünde okuduğu zaman duygusunun derinliğini, yüreğinin sızısını duyuyor.
Refik Halit KARAYGüzel Yazılar (Hikâyeler 1] (Düzenlenmiştir.)

15. Metin

ÖLÜMSÜZLEŞEN BAHÇEKanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra oğlu II. Selim, Osmanlı ülkesinin başına geçti. Padişahlığının üçüncü yılında kendi adına bir cami yaptırmaya karar verdi. Ülkenin mimarı ak sakallı Koca Sinan’ı çağırttı. Ona,"Ey ustalar ustası!” dedi. "Sen hem dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın hem de babam Kanuni’nin ulu mimarısın. Ülkemize sayısız eserler kazandırdın. Kardeşim Şehzade Mehmet için yaptığın Şehzadebaşı Camisi, babamın adına yaptığın Süleymaniye, bütün görkemiyle gözümün önünde. Bana öyle bir cami yap ki ününe ün katılsın. Adımız sonsuza dek birlikte söylensin.”Padişahın bu sözleri karşısında başmimar Koca Sinan yerlere kadar eğildi,"Buyruğunuz başım üstüne sultanım.” dedi. “Ne yazık ki İstanbul'da cami yapabileceğim uygun bir tepe kalmadı. Yalnız eski başkentimiz Edirne'de bildiğim bir tepe var. Meriç Ovası'm bir uçtan bir uca görür. Ferman buyurun, caminizi oraya yapayım."Padişahın buyruğu üstüne caminin Edirne’de yapımına karar verilerek hemen hazırlıklara başlandı.İlk iş, caminin yapılacağı tepedeki evlerin, bahçelerin satın alınarak cami alanının hazırlanmasıydı. Bunun için evlerin yıkımına girişildi.Bu tepede dillere destan bir bahçe vardı. Bu bahçe. Selim dede adlı yaşlı bir adamındı. Selim dede, bu bahçedeki küçük bir kulübede tek başına yaşayan yoksul bir adamdı. Bahçe genişti. Tepedeki en geniş bahçelerden biriydi. Bahçede her türlü yemiş ağacı vardı. Ama bu yemişleri hiç satmazdı Selim dede. Çevredeki çocuklar, kendi bahçeleri gibi gelip yerlerdi yemişleri. Toplayıp evlerine götürürlerdi. Onun için de denin bahçesi yaz kış çocuklarla dolup taşardı. Selim dedenin bahçesinde renk renk laleler, türlü türlü karanfiller, mor sümbüller de yetişirdi. Onları da genç kızlar, gelinler gelir; toplardı çiçekler açtığında.Yalnız bahçede yetiştirdiği sebzeleri satardı. Selim dede. Salata, soğan, turp, ıspanak gibi şeyler. Geçimini onlarla sağlardı. Yoksul ama gönlü bol bir adamdı.Selim dedenin bahçesinde bir ağaç vardı. Bir elma ağacıydı bu. Sabah akşam onun altında oturur, sırtını ağacın gövdesine dayar, dalar giderdi.
214



Karısıyla birlikte dikmişlerdi bu ağacı. Evliliklerinin ilk gününde. Tanrı çocuk vermemişti onlara. Ama bu elma ağacı onların çocuğu olmuştu. Üstelik her mevsim birçok çocuğu sulu, tatlı elmalarıyla mutlu etmişti.Karısı öleli çok oluyordu. Ama elma ağacı yemiş verdikçe çocuklar da ağızlarını şapırdatarak onları yedikçe karısı yanı başındaymış gibi gelirdi Selim dedeye. 0 yüzden her şey bir yana, elma ağacı bir yanaydı.Selim dedenin bahçesi bostandan çok bir çocuk bahçesiydi sanki. Baharda ağaçlarda cıvıldaşan saka kuşları, sekerek dolaşan serçeler, arklardan su içen güvercinlerle de bir cenneti andırırdı.Bu yüzden Selim dede, bahçesini, cami yapımı için vermemekte direndi.Selim dede, tahtırevanın bahçesinin önünde durduğunu görünce heyecanlandı. Padişah geldi sandı. Sırtını verdiği elmanın dibinde ayağa kalktı. Gelen mimardı. Ak sakallı, yaşlı mimarı saygıyla karşıladı. Sinan, dedenin yanına yalnız başına gelmişti. Selam vererek toprağa çöktü. Selim dede de oturdu. Bir süre ikisi de konuşmadı. Cıvıldaşan kuşların sesini dinlediler. Sessizliği Sinan bozdu;"Bahçen gerçekten de dedikleri kadar güzelmiş. Hayran oldum!"Mimarın bahçeyi beğenmesi. Selim dedeyi sevindirmişti,"Sağ olasın, bütün ömrümü şu gördüklerin için harcadım. Benim yerimde olsaydın ey koca mimar, elinle yarattığın bu bahçeyi kıyıp verebilir miydin? Doğru söyle, verebilir miydin?”“Hayır, ben de olsam vermezdim. Ama onu ölümsüzleştirirdim."Selim dede, hayretle baktı:“Nasıl?""Camiyi yapmam için bahçeyi bağışlamak senden, ölümsüzleştirmesi benden. Cami bitince bahçe de ölümsüzlüğe kavuşacak. Bana inan!”Selim dede, mimarın bu sözleri karşısında toprağım caminin yapımı için bıraktı.Ona geniş bir ev verdiler. Padişah, kendisine aylık bağladı.Bir sabah. Selim dedenin evinin önünde Mimar Sinan'ın katırların taşıdığı üstü deri kaplı büyük tahtırevanı durdu. Selim dedeyi tahtırevana bindirerek tepeye çıkardılar. Sinan, dedeyi orada karşıladı.Caminin içinin aydınlığı Selim dedeyi şaşırttı. Sanki duvarlar yerine ince tül perdeler vardı da ışık onlardan süzülüp içeri giriyordu. Gözlerindeki bulanıklığı alıp götürdü bu aydınlık.Sinan’la birlikte hünkâr mahfeline gitti Selim dede. Orada, çevresi çini kaplı mermer mihrabın önünde durdular. Çiniler iri yapraklı, kırmızı, mavi, yeşil şakayıklarla bezeliydi. Selim dede, bahar çiçekleri açmış ağaçlarıyla kırmızı karanfillerini, renk renk lalelerini, mor sümbüllerini tanıdı hemen."Benim bahçem bu!” diye bağırdı.Az daha yaklaşınca biricik elma ağacını da gördü.Bahçesinin bahar çiçekleri açmış öteki ağaçlarıyla karanfillerin, lalelerin, sümbüllerin üstünde, yemyeşil yaprakları arasında güneşten iyice kızarmış elmalarıyla capcanlı duruyordu karşısında. Üstü nakış gibi elma doluydu. Görenin ağzı sulanırdı. Tıpkı eskiden olduğu gibi.
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Selim dede, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

16. Metin

CAMBAZ ALİ

Adnan ÖZYALÇINER Tarihten Öyküler (Düzenlenmiştir.)
Komutan dalgın ve düşünceliydi. Bulunduğu odada durmadan yürüyor, oturanlar onu sıkıntıyla izliyorlardı.Bir an durdu. O küçücük oda içinde durmadan adım atarken onu izleyenlerin başı dönmüştü âdeta.— Bu işe bir çözüm bulmalıyız, bir çözüm, dedi komutan. Bu işi en geç yarın akşam yapmazsak silahlar elden gider.Sesi, yavrusu elinden alınmak istenen bir ananınki gibi sevecendi. Komutan için silahlar öylesine önemliydi. Onları düşündükçe kalbi titriyordu.Birkaç gün önce köye gelmiş, yanındaki subay ve erle birlikte hep bu konuyu incelemişti. Buraya özel bir görevle gelmişlerdi. Tepede yükselen kalede bulunan silah ve cephaneyi kaçıracaklardı.Ama nasıl?Kale yukarlardaydı. Oraya çıkan bir yol vardı. Gerisi uçurum, kayalık...Yol üzerinde düşman askerleri vardı. Her an elleri tetikte bekliyorlardı. Bu yoldan değil bir saldırı yapmak, kuş uçması bile olanaksızdı. Çünkü düşmanın bulunduğu yer tüm yöreye egemendi. Oldukları yerde, düzlükteki her kımıldanışı hemen görebilirlerdi.Buraya geleli nerdeyse bir hafta olmuştu. Başbaşa vermişler, kaleyi gözlemişlerdi. Orayı avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Tüm planları hazırdı. Köylüler de onlarla birlikti. Her tür yardıma hazırdılar.Fakat... İşte bu fakatın çözümü yoktu. Kaleye birinin gizlice girmesi gerekiyordu. İçerde kargaşa çıkarıp dışarıdaki nöbetçileri oraya çekmeliydi. O zaman komutan, askerler, tüm köylüler kaleye kolayca saldırabilirlerdi.Gecenin ilerlemiş bir saati komutanın konuk kaldığı evin kapısı vuruldu. Bir daha, bir daha... Komutan yattığı yerde doğruldu. "Kim o, kim var orada?” diye sordu.— Benim komutanım, Halil Efe.Komutan kapıyı açtı. Gelen adama:— Hayrola Efe? dedi. Gecenin bu saatinde kötü bir haber mi var?— Yok beyim, dedi Halil Efe. İyi haber var, müjde var, müjde! diye yanıtladı komutanı.İçeri girdiler. Halil Efe mindere çöktü. Komutan onun konuşmasını sabırla dinledi.— Beyim, bu işi çözümledik artık, dedi. Gönlün ferah olsun. İşi bitti bil.— Nasıl olur Efe? anlat bakalım.
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İhtiyar adam ağır ağır anlattı. Evde Nuriye kadınla konuşurlarken söz kaleden açılmış. O zaman kadın ayırdında olmadan öyle sözler söylemiş ki Halil Efe bunları duyunca yerinde duramaz olmuş, komutanın yanına koşmuş.Komutan, Halil Efe'nin anlattıklarını dikkatle dinledi. Çok heyecanlanmıştı. Arada sorular sorarak kimi kuşkularını giderdi. Sonra Halil Efe'ye:— Şu çocuğu hemen getir bana, dedi.Halil Efe dışarı çıktı. İhtiyar bir adamdan beklenmeyen bir çeviklikle uzaklaştı. Bu sırada öbür evlerde kalan üç subay komutanın yanına geldi. Yüzbaşı durumu onlara da anlattı.— Senin adın ne yiğidim?— Ali. Bana Cambaz Ali, derler beyim.Subaylar çocuğa dikkatle baktılar. Cılız, ufak tefek bir şeydi. Ama çok çevik olduğu belli oluyordu. Komutan çocuğun başını okşadı. Ona:— Anlat bakalım, dedi. Kaleye girecek bir yol biliyormuşsun sen. Nasıl bir yol bu?Ali bu soruya çok sevinmişti? Hiç düşünmeden:— Bilirim, bilirim, dedi.Sonra düşman gelmeden birkaç ay önce o sarp kayalıklara nasıl tırmandığını, kayalıklarda bir yarık bulduğunu, bu yarıktan içeriye girince dar bir yol gördüğünü, oradan sürüne sürüne ilerleyince yolun giderek genişleyip tavanın yükseldiğini anlattı.Cambaz Ali, bu yolu sonuna dek izlemiş, sonunda kalenin mahzenlerine ulaşmıştı. Bunlan arkadaşlarına anlatmıştı. Ama o gün için kale hiçbir önem taşımıyordu. Oraya uzanan gizli yol kimsenin ilgisini çekmemişti. Bu olay unutulup gitmişti.İşte bu gece Nuriye kadının anımsayıp Efe’ye anlattıkları da bunlardı.Komutan anlatılanlara çok şaşırdı. Öyle bir sevinç kapladı ki içini, çocuğu heyecanla kucakladı:— Aferin Ali, dedi. Aferin. Sana bir görev vereceğim. Eğer bunu başarırsan sana herkes Ali Çavuş diyecek. Köyün Ali Çavuş'u olacaksın.— Emrin başım üstüne beyim, dedi Küçük Ali. Bu yurt bizim yurdumuz. Ne emredersen yaparım.Ertesi sabah tüm hazırlıklar yapıldı. Ali, sırtına dinamit dolu heybeyi astı. Ağaçlıklar arasından hızla ilerledi. Kayalıklara doğru bir gölge gibi süzüldü. Nöbetçiler sadece yolu gözledikleri için onu göremediler.Subaylar bulundukları yerden dürbünlerle bakıyorlar, Ali'nin her adım atışında sanki kendileri kaleye bir adım daha yaklaşmış gibi heyecanlanıyorlardı.Ali bütün gün kimi yerde koşarak, kimi yerde sürünerek ilerledi. Akşama doğru kayalara yaklaştı. Yüzbaşı onu gözlerken yanındaki köylülere de her hareketini ayrı ayrı anlatıyordu.Hava kararırken Ali dürbünde son kez görüldü. Orada, kayanın yarığında kayboldu.— Tamam, kulede kibrit yandı, dedi yüzbaşı. Hazır olun, gidiyoruz.
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Subaylar, askerler, eli silah tutan dedeler, kadınlar, çocuklar, hepsi sessizce hareket ettiler. Kadınlar ellerine tırpan, yaba, kazma, kürek ne buldularsa onları almışlardı. Öyle sımsıkı tutuyorlardı ki hiçbir asker silahına böyle candan sarılamazdı.Epey ilerledikten sonra durdular. Beklediler. Binbaşının yavaş sesle "Hazır olun.” dediği anda, içerde korkunç bir patlama oldu. Nöbetçiler içeriye koştular. Kalede korkunç bir kargaşa vardı. Bundan yararlanan köylüler kolaylıkla içeriye girdiler.Askerlerin kurşunları, köylülerin orak ve tırpanları, düşmanın işini bitirdi.Biraz sonra kalede ne varsa yüklemişler, Türk birliklerine doğru yol alıyorlardı.Yüzbaşı bacağından ve kolundan aldığı yaralarla baygın yatan Ali'yi götüren kağnının yanı sıra bir süre yürüdü. Yanındakilere:— Artık ona Ali Çavuş diyeceksiniz, dedi.O anda çocuk gözlerini açtı. Kısık bir sesle:— Cambaz Ali Çavuş desinler komutanım, dedi.Komutan olduğu yerde dondu kaldı. Ölüme meydan okuyan bu yiğit çocuk, onu çok etkilemişti.— Haklısın yiğidim, dedi. Hele düşmanı yurttan sürüp atalım, belki de bu köyün adını Cambaz Ali Çavuş Köyü koruz. Ne dersin? diye sordu.Ali gözlerini kapamıştı. Dalgın yatıyor, belki de düşünde kendini, adını taşıyan köyün muhtarı olarak görüyordu. Melih ERGUN
17. Metin

(Düzenlenmiştir.] Kahraman Türk Çocuğu
EN YARARLI İŞ HANGİSİ(Sahne aydınlandığında Aspendos’tayız. Bir iki sütun, aydınlık bir gök, uzaklardaki zeytin ağaçlarının görüntüsü.]ANLATICI — (Bugününün giysileri içindedir.] Merhaba arkadaşlar. Oyunumuza hoş geldiniz! Burada sîzlere canlandıracağımız olaylar, iki bin yıl öncesinden. İsa'dan önce 2. ve 1. yüzyıllar arasında geçiyor. Eski adıyla Aspendos yeni adıyla Belkısköy denilen yere gideceğiz. Antalya yakınlarındaki bu köyde ünlü Aspendos Tiyatrosu var. Ansiklopediye baktım, on beş bin kişilik bir tiyatro olduğunu yazıyor. Başka kaynaklarda yirmi beş bin kişilik bir tiyatro olduğu bilgisi var. Yolunuz düşerse gidin, kendi gözlerinizle görün. Bakın şimdi bu müzikle (Tam bu anda müzik girer.] eskiye, Aspendos kralının sarayına gidiyoruz. Bu görevliler kral ailesinin tahtlarını getiriyorlar (Anlatıcı olacakları izlemek için biraz çekilir geriye. Bu arada görevliler tahtları getirip yerleştirmişlerdir. Kral ailesi gelir. Halkı selamlayıp tahta oturur. Giysileri zamanın giysileridir.].KRAL — (Görevlilerin gitmesini izler. Onlar gittikten sonra aralarında konuşmak üzere karısıyla kızına döner.] Sevgili kraliçem, sevgili kızım, bugün yine pek çok gence "hayır” demek zorunda kaldım. İçlerinde değerli filozoflar, başka ülkelerin prensleri, sanatçılar da vardı. Bu ne zamana kadar sürecek? Sevgili kraliçem, kızımız Belkıs'ın evliliği konusunda bir karara varmamız gerek artık. Ne diyorsun?
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KRALİÇE — Kızımız daha genç. Evlenmesi için acele etmemize gerek yok.KRAL — Sen ne diyorsun Belkıs? Ne zaman, kiminle evlenmeyi düşünüyorsun?BELKIS — Sîzlerin uygun göreceği bir kişiyle evlenebilirim ama sevebileceğim biri olmalı.KRALİÇE — İyi de sevebileceğin kişi nasıl biri olacak? Cambaz mı? Atlet mi? Güreşçi mi? Yaşlı mı? Genç mi? Kısa mı? Uzun mu?BELKIS — İnsanları mutlu eden, onlara yararlı, insanları seven biri olmalı.KRAL — Tamam. Aferin benim kızıma. Kaç zamandır düşündüğüm bir şeyi anımsattın bana. Bir yarışma yapıp Aspendos kenti için en yararlı işi yapan birini seçmemizi sağlasın.BELKIS — [Sevinçle el çırpar.) Çok iyi düşünmüşsünüz babacığım. KRAL — Anlaştık öyleyse. Hemen duyuralım (El çırpar.) Kim var orada?ANLATICI — (Gelir, saygıyla selamlar kralı) Buyrun yüce kralım.KRAL — Tüm halkıma duyurulsun. Aspendos kenti için en yararlı işi yapacak olan kişi sevgili kızım Belkıs'la evlenecektir.ANLATICI — Emredersiniz kralım (Kral ailesini selamlar, önce sahnede sonra da seyircilerin arasında çığırtkanlık yapmaya koyulur.). Duyduk duymadık demeyin ey Aspendoslular! Kralımızın buyruğudur. Aspendos’a en yararlı işi yapacak olan kişi kralımızın sevgili kızı Belkıs'la evlenecektir. Tüm Aspendoslular yarışmaya girebilirler (Müzikle birlikte sahne ışıkları kararır. Sahne yeniden aydınlandığında zaman geçmiş olacaktır.).ANLATICI — İşte, aylarca süren çalışmalardan sonra pek çok kişi, Aspendos kenti için en yararlı olduğuna inandığı yapıtını tamamladı. Az sonra yarışmanın sonucu belli olacak (Nöbetçiler üstünde değerli örtü olan bir masayı getirip ortaya koyarlar.).OZAN — Saygıdeğer kralım, ben Ozan'ım. Gecemi gündüzüme katarak insanı insan yapan ne varsa şiire döktüm. En derin duygular, düşünceler sözcük oldular; bu kitaba yerleştiler. Şiir insanı yüceltir, mutlu yapar, umutlandırır. Aspendos kenti için şiirin yararının büyüklüğüne inanarak şiirlerimi saygılarımla yüce kralımıza sunuyorum (Kitabını masanın üzerine bırakır, saygıyla geri çekilir.).KRAL — Teşekkür ederim Ozan. Şiirlerini okuyacak, değerlendireceğim.FİLOZOF — (Masanın üzerine kalın bir kitap bırakarak saygıyla eğildikten sonra) Sayın kralım, bu kitap felsefeden söz ediyor. Dünya’nın, evrenin, insanın sırlarını araştırıyor. İnsanlara düşünmeyi sevdiriyor. Onlara soru sormayı, araştırmayı, tartışmayı, eleştirmeyi öğretiyor. En yararlı işi yaptığıma inanıyor, size bu kitabımı saygıyla sunuyorum. (Kralı saygıyla selamlayarak çekilir.)KRAL — Teşekkür ederim Filozof. Kitabını ülkenin değerli insanlarıyla birlikte değerlendirmek üzere okuyacağım.YONTUCU — (Yontuyu örten örtüyü kaldırarak) Yüce kralım, bu da benim eserim. Şu insanlara dikkatle bakın lütfen. Sevginin güzelliğini göreceksiniz. Bu yontu bence çağımızın en anlamlı yontusu.KRAL — (Yontuyu dikkatle inceler.) Gerçekten güzel. Güzelliği insana coşku veriyor. Yapıtını değerlendireceğim Yontucu. Sağol.
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SERAMİKÇİ — (Panosunu çekip krala yaklaştırarak) İşte benim yapıtım kralım. Küçültülmüş örneği kuşkusuz. Aslı çok büyük olduğu için getiremedim. Sarayınızın tüm duvarlarını kaplayacak kadar büyük. Toprak sanata dönüştü. Üstelik krallığınızın tüm tarihi bu seramikten oluşmuş resimlerle dile geliyor.KRAL — Sağol Seramikçi. Çok etkilendim. Yapıtım değerlendireceğim.ÇALGICI — (Liriyle yaklaşır krala, çalmaya başlar.) Bu ezgiyi Aspendos kentine adıyorum sayın kralım (Saygıyla çekilir.). KRAL — Teşekkür ederim Çalgıcı. Müziğin beni duygulandırdı.BİRİNCİ MİMAR — Yüce kralım, yapıtımı değerlendirmeniz için size günlerce yol yürütmeyi, dağ bayır dolaştırmayı göze alamazdım. Bu nedenle yaptığım çalışmayı küçük bir maket üzerinde açıklamak isterim izninizle (Maket üzerinde anlatmaya başlar.). Bu dağlar, Toros Dağlan yüce kralım. Dağların doruklarından pırıl pırıl, berrak, bir su çıkıyor. İşte ben bu suyu Aspendos kentine getirdim.KRAL— (Maketi dikkatle inceleyerek) Demek dağların yücesinden Aspendos’a indirdin suyu. Kutlarım seni Mimar, çok yararlı bir iş yapmışsın (Mimar da saygıyla çekilir.) Sevgili yurttaşlarım, çalışmaların hepsini dikkatle, özenle değerlendireceğim; en değerlisini, Aspendos halkı için en yararlısını seçeceğim. (Sahne ışıkları kararır, yeniden aydınlanır. Bu arada geçiş müziği sürer. Böylece zamanın geçtiği vurgulanır.)KRAL — Sevgili yurttaşlarım, yarışmaya sunulan tüm yapıtlar uzun uzun incelenip değerlendirildi. Gerek danışmanların, gerek halktan kişilerin görüşleri alındı. Çok tartıştık, çok zorlandık ama sonunda Toroslardan suyu getiren Mimar'ı seçtik oy birliğiyle.İKİNCİ MİMAR — Sayın kralım, biraz bekleyin. Benim yapıtımı da görmelisiniz. Lütfen efendim. KRAL — Nedir bu heyecanın delikanlı? Bize ne göstereceksiniz?İKİNCİ MİMAR — (Soluk soluğa) Yüce kralım işte, size göstermek istediğim yapıt (Tiyatronun arkasında Aspendos Tiyatrosu’nun büyük bir fotoğrafı ya da slaytı görünür.). Bu bir tiyatro kralım.KRAL — Tiyatro mu?İKİNCİ MİMAR — Evet sevgili kralım, bir tiyatro. Benimle gelin lütfen. Yukarıya kadar çıkmanız biraz yorucu olabilir ama inanın bana zahmetinize değecek. Buyurun.KRAL — İyi de niye oraya kadar çıkmam gerekecek?İKİNCİ MİMAR — Çünkü ancak oradan değerlendirebilirsiniz yapıtımı. Merdivenler var, kolay çıkarsınız yüce kralım. Gelin. (Müzik girer. Birlikte çıkarlar. Arkadaki Aspendos görüntüsünün en tepesinde görünürler. Kısa bir süre sonra İkinci Mimar kulisten girer içeri.)ANLATICI — (İkinci Mimar'ın yanma gider.) Merhaba!İKİNCİ MİMAR — (Yavaşça, fısıltıdan biraz daha yüksekçe bir sesle konuşur.) Kral kızı Belkıs’la ben evleneceğim.ANLATICI — Neden yavaş sesle konuşuyor, anladınız mı?İKİNCİ MİMAR — (Belkıs'ın yanına yaklaşarak) Sevgili prenses, yapıtımı beğendiniz mi (Belkıs gülümseyerek başıyla onaylar. Kral iner az sonra.)? KRAL — Tiyatronu beğendim Mimar. Hem de çok beğendim.İKİNCİ MİMAR — Sayın kralım, siz ta en yukarıdayken ben aşağıda yavaş sesle konuştum. Beni duyabildiniz mi?
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KRAL — [Gülerek) Evet duydum. Kral kızı Belkıs'la ben evleneceğim, dedin.İKİNCİ MİMAR — Yüce kralım, öyle bir ses düzeni gerçekleştirdim ki aşağıdaki bir fısıltı, bir iç çekme bile yukarıdan duyulabilir.BELK1S — Bu bir mucize babacığım. Burada tiyatrolar oynanabilir. Şiir ve müzik günleri, şenlikler yapılabilir. İnsanlar bir arada sanatın, birlikte olmanın coşkusunu, sevincini yaşayabilir; ağlar, güler, arınır, yüceleşirler.İKİNCİ MİMAR — Üstelik tiyatro öylesine sağlam ki binlerce insana, binlerce yıl kucak açabilir.BELK1S — [Sevgiyle yaklaşır İkinci Mimar’a) Binlerce insan, binlerce yıl... Yalnız bugünün insanı için değil, yarının insanı için de...ANLATICI — Bakın burası doğru. Ben tanıklık edebilirim. KRAL -  Kızımla evlenebilirsin delikanlı. Şenlik başlasın! Ülker KOKSALÇocuklar İçin Tiyatro Oyunları [3) [Düzenlenmiştir.)
18. Metin

TAŞIN KOVUĞUNDAKİ ŞİŞESüleymaniye Külliyesi’nin yapılmasından neredeyse dört yüz yıla yakın bir süre geçmişti.Bütün yapılar sapasağlamdı. Ama elbette onlar da bakım istiyorlardı. Belli aralıklarla gözden geçirilmeliydiler. Oralarında buralarında küçük onarımlar gerekebilirdi.Sanki onlar da canlıydılar. Her yerlerinden sevgi fışkırıyordu. Belki en çok da bu yüzden insan elinin sıcaklığını aralıksız istiyorlardı.Bundan elli-elli beş yıl önce, külliyenin bakımından sorumlu mimar, bir kemerin kilit taşının çürüdüğünü görmüştü. Taş küçük küçük ufalanıp dökülüyordu.Hemen taşçı Şakir Usta’yı çağırdı. Kilit taşma birlikte baktılar. Yenisiyle değiştirilmeliydi. Bu açıkça görülüyordu.Kilit taşı, kemerin ortasındaki taştır. Bir kama gibidir, kemeri dengede tutar, taşlarım birbirine kilitler sanki... Eğer kilit taşı çürür düşerse kemer de yıkılır. Kemerle birlikte onun taşıdıkları da yıkılır.Çürüyen kilit taşı değiştirilmeliydi. Ama nasıl? Yuvaya göre ölçüp biçip yapacakları yeni kilit taşını, yerine nasıl sokacaklardı? Yerine sokabilseler, iki yanı sıkıştırmasını nasıl sağlayacaklardı.Şakir Usta ile mimar, düşündüler düşündüler, işin içinden çıkamadılar.Şakir Usta:"Hele bir kilit taşını yerinden çıkaralım, bakalım..." dedi.Önce, kemerin altına destek olarak bir kalıp yaptı. Sonra madırga ile ufalaya ufalaya çürük kilit taşını yerinden çıkardı. Eliyle kilit taşının yuvasını temizlemek isterken bir de ne görsün? Yan taşta bir kovuk, kovun içinde bir küçük cam şişecek yok mu? Şaşırdı. Şişeyi yerinden usulca aldı. Mimara uzattı. Mimar da şaşırdı.
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Parmak büyüklüğündeki şişenin içinde bir kâğıt vardı. Ağzı da mühürlüydü. Bu şişe buraya ancak kemer yapılırken konmuş olabilirdi.Mührü sökerek şişenin içindeki kâğıdı çıkardılar. Kâğıdın üzerinde şunlar yazılıydı:"Kilit taşım değiştirmek istediğinizde yuvasını iyice temizleyin. Yeni kilit taşım ıslak bir urganla sarın. Urganın iki ucunu boşluktan geçirip tersten çekerek taşı yuvaya doğru çekin... Taşı yerine oturttuktan sonra organın dışında kalan uçlarını kesin. Sinan."Şakir Ustayla, mimar birbirlerine baka kaldılar. Sinan ne büyük insandı... Ne büyük bir ustaydı!... Yapısının her taşını, onun yüzlerce yıl sonrasını bile düşünüyordu. Bilgi birikimini kendine saklamıyor, kimseden kıskanmıyordu. Yüzlerce yıl sonra gelecek ustaları bile yararlanıyordu ondan. Şakir Usta ölünceye dek Sinan’ı dualarından hiç eksik etmedi. Cengiz BEKTAŞ Sevgiyle Yap
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