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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TELKİN
YÖNTEMİNİN (SUGGESTOPEDIA) TEMEL SEVİYE KELİME
ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
ÖZET
Suggestopediai (Telkin Yöntemi) adını İngilizcedeki telkin (suggestion) ve eğitim
(pedagogy) kelimelerinin kısaltmasından almıştır. Bu yöntem genel olarak öğrencilere,
öğrenmenin uygun ve rahat bir ortamda daha verimli gerçekleşeceğini telkin eder. Öğrencilerin
motive edilmelerini ve bunun sonucu olarak da algılama ve güdüleme kapasitelerini arttırmayı
hedefler.
Yöntem, insan beyninin öğrenme kapasitesini en etkili şekilde kullanma esasına
dayanmaktadır. Telkin Yöntemi Rusya, Bulgaristan, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde
uygulanmasının ardından 1970’li yıllarda diğer Batı ülkelerinde de ilgi görmüştür. ABD,
Kanada, İngiltere ve Fransa’da kurulan birçok okulda bu yöntem uygulanmış ve başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. Modern bir dil öğretme yaklaşımlarından biri olmasına rağmen, Suggestopedia,
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hiç araştırma (tez) konusu olmamıştır.
Bu çalışmada, Telkin Yöntemi’nin yabancı dil olarak temel seviyede Türkçe öğretiminde
kullanılmasıyla öğrencilerin temel beceri alanlarından hangilerinde kelime öğrenimini
pekiştirdiği, motive ettiği araştırılmıştır. Bu bağlamda telkin yöntemi, okuma-anlama, dinlemeanlama ve konuşma-anlama becerilerinde denenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen son test
sonuçlarına göre deney grubunda telkin yöntemi kullanılarak kelime öğrenen öğrencilerin telkin
yöntemi kullanılmadan kelime öğrenen kontrol grubu öğrencilerine kıyasla daha fazla kelime
öğrendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Dil öğrenim yetileri, Dil öğretim teorileri,
Telkin Yöntemi, Kelime Öğretimi
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USE OF SUGGESTOPEDIA IN TEACHING TURKISH VACOBULARY
TO FOREIGNERS AT BEGINNER LEVELS
ABSTRACT
Suggestopedia is named after the abbreviations of the words suggestion and Pedagogy in
English language. This method generally aims to motivate students by suggesting them that
learning will occur in a comfortable and appropriate environment and to increase their capacity
of perception and motivation as a result.
Even though it is one of the modern language teaching approaches, Suggestopedia has
never been a matter of research in the field of teaching Turkish language to foreigners. It
attracted the attention of the West in 1970’s after its successful practice in countries such as
Russia, Bulgaria, Germany and Hungary. This method was used in many schools established in
USA, Canada, Britain and France and received successful results. The method is based on using
the learning capacity of the human brain in the most effective way.
The aim of this study is to use the method of Suggestopedia in teaching Turkish to
foreigners in basic level and to reveal whether or not the success rates of students on reading,
speaking and listening skills would be increased using this method. It was seen as a result of the
applications conducted that students in experimental group learnt more words through readingcomprehension, listening-comprehension and speaking of Suggestopedia method than students in
control group who learn vocabulary through.
Keywords: Turkish language for Foreigners, Language learning skills, Language teaching
theories, Vocabulary teaching, Suggestopedia
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GİRİŞ
Yabancı dil öğretimi en az insanlık kadar eski bir kavram olmasının yanında kültürler
arası iletişim ve diyalog kurmanın da başlıca aracı olmuştur. Toplumlar yabancı dil öğrenimi
ve öğretimine yönelik planlı veya plansız birçok faaliyet içinde bulunmuşlardır. Yabancı dil
öğretiminin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde değişik yaklaşımların varlığından söz
edilebilir. Bu yaklaşımlar; Gramer-Çeviri Metodu, Direk Metot, Durumsal Dil Öğrenimi,
Kulak Dil Alışkanlığı metodu gibi yöntemlerdir. Günümüzde yukarıda sayılan yöntemlerin
yerini insan doğasını hesaba katan, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin aldığı
görülmektedir. Sessizlik Yöntemi, Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi ve bunlar arasındaTelkin
Yöntemi sayılabilir. Bu yöntemlerin amacı öğrenci ve iletişim eksenli bir öğretim modeli
kurarak dil öğretiminde en yüksek başarıyı sağlamaktır (Tosun, 2006).
Richards (2001)’e göre, etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenilen konunun
öğrenci için ilgi çekici ve öğrenciye hitap edecek şekilde olması önemlidir. Bireyi ve
duygularını öğretimin merkezine alan dil öğretim yöntemleri özellikle yabancı dil olarak
İngilizce öğretimini derinden etkilemiştir (Brown, 2007). Bu öğretim metotları dil öğretiminde
bireyin duygusal (duyusal) yönüne önem vermekte ve bireyin öğrenme ortamını iyileştirerek,
öğrenme sürecinde karşılaşılan endişe, kaygı ve güvensizlik hissini ortadan kaldırmayı
hedeflemektedirler. Öğrenci merkezli bu yeni insancıl yaklaşımda bireyin kişisel özellikleri,
kişisel gereksinimleri, öğrenme ortamı ve en önemlisi motivasyonu ön plana çıkmaktadır.
Modern öğretim yaklaşımları öğretmen-öğrenci ilişkilerine de yeni bir boyut kazandırmış ve
öğretmen sınıfın hakimi konumundan sınıfın yönlendiricisi ve lideri konumuna geçmiştir
(Niyazi, 1998).
Yabancı dil öğretim yaklaşımlarında Telkin Yöntemi (TY) ilk olarak 1960’lı yılların
sonunda Bulgar Psikolog Georgi Lozanov tarafından ortaya konmuş ve bilimsel işlerliği
yapılan çalışmalarla ispat edilmiştir. İlk çalışmalar Lozanov tarafından 1966 yılında Sofya’da
İngilizce, İtalyanca ve Fransızcanın bu metotla öğretiminde kullanılmıştır. 1970’li yıllara
gelindiğinde Avrupa ve Amerika’daki uzmanlar bu konuyla bilgilenmeye başlamışlar ve
Telkin Yöntemi (suggestopedia) ile yabancı dil öğretimi konularında uygulamalı araştırmalar
yapmışlardır.
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1972 yılında Toronto Ü niversitesi, ve uygulamalarını araştırması için Sofya’ya bir
heyet gönderme kararı almış ve bir sonraki yıl Kanada eğitim bakanlığı ortaöğretim
okullarında TY ile yabancı dil öğretimi programını uygulamaya koymuştur (Bancroft, 2005).
Bunun yanında 1975 yılında Los Angeles’ta TY Kongresi (Suggestopedia Kongresi)
düzenlenmiştir. Lozanov, bu kongrede yöntemde bazı değişiklikler yapılarak farklı eğitim
kurumlarında kullanıldığını duyurmuştur.
TY öğretim metodu 1978 yılında UNESCO tarafından mevcut öğretim yöntemlerine
göre daha hızlı ve etkili olduğu tescil edilerek dünya eğitim literatürüne girmiştir. Daha
sonraları özellikle Amerika ve Avrupa’da bu yöntemi kullanan dil okulları tesis edilmiş ve
uygulamalı dil çalışmaları yapılmıştır. Telkin Yöntemini (suggestopedia) kullanan eğitimciler
ve araştırmacılar Amerika’da Telkinci hızlandırılmış öğrenme ve öğretim (SALT) adıyla bir
dergi çıkarmışlardır (Bancroft, 2005).
Araştırmanın Amacı

Bugün teknolojik gelişmeler ve globalleşme gibi sebeplerden ötürü yabancı dil
öğretimi daha da önem kazanmıştır (Başkan, 2006). Her birey en az bir yabancı dil öğrenmek
istemektedir. Yabancı dil konusu ciddi ele alınmakta ve ilköğretim ikinci sınıftan itibaren
yabancı dil müfredatları hazırlanmaktadır. Bunun yanısıra dil öğretimine yönelik hazırlanan
tek tip müfredatlar ve öğretim yöntemleri ise yabancı dil öğretiminde yetersiz kalmaktadır
(Davis, 2007). Kişisel farklılıklar hesaba katılmadan yapılacak dil öğretiminin belirlenen
hedeflere ulaşılamayacağı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Bass,1985). Kullanılan
modern eğitim teknikleri kişisel farklılıkları ve motivasyonu ön plana alan bir eğitim
yaklaşımını hedeflemektedir. Öğrencilerin güdülenmesi ve pozitif telkinlerle herkesin kendi
hızında ve kendi tarzında öğrenmesini mümkün kılmaktadır (Larsen-Freeman, 2014). Bu
araştırma ile TY kullanılarak yapılacak Temel Seviyede Yabancılara Türkçe öğretiminde
kelime öğretiminin diğer öğretim metotlarına göre farklı ve benzer yanları ortaya konulması,
kısa sürede daha fazla kelime öğretiminin yapılması ve bu yöntemin Yabancı dil olarak temel
seviyede Türkçe kelime öğretiminde uygulanabilirliği sınanacaktır.
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Araştırmanın Problemi

Türkçenin yabancı dil olarak kelime öğretiminde kullanılacak en etkin yöntemin veya
yöntemlerin

belirlenmesi

son

dönemde

yapılan

akademik

çalışmaların

temelini

oluşturmaktadır. Araştırmamız başlıca 2 sorunsala odaklanmaktadır.
1.Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi/öğrenilmesi sürecinde TY’nin öğrenci başarısı
üzerindeki etkisinin sınanması.
2.Temel seviyede yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde TY’nin etkisinin sınanması
Araştırmanın Önemi

Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi genellikle üniversite hazırlık sınıflarında iki
dönemlik zaman dilimleri halinde verilmektedir. Temel seviye sınıflarında genel olarak
Türkçe derslerinde dinleme, not alma, ödev yazma ve proje ödevleri ve sunum yapma gibi
öğrencilere akademik beceriler kazandırmaya yönelik seçmeli dil öğretim metodu
uygulanmaktadır. Öğrencilerin yukarıda belirtilen becerileri kazanmaları için hem teknik hem
de akademik kelime dağarcığına sahip olmaları gerekmektedir. Bu gerçeğe rağmen hazırlık
okullarında gerek zaman darlığı gerekse gramer öğretiminin kolaylığı ve test edilebilirliği gibi
sebeplerle kelime öğretimi ihmal edilmektedir.
Bu uygulama diğer taraftan geleneksel dil öğretiminde önceliğin gramer öğretimine
verilmesinin gerekçelerini de açıklamaktadır. Geleneksel dil öğretim yaklaşımına göre
öğrencilerin ilk ihtiyaç duyacakları şey sözlü ve yazılı biçimde iletişim kurmalarına olanak
sağlayacak olan temel dilbilgisi kurallarıdırna göre,. Kelime öğretimi bir dil becerisi olmaktan
çok okuma, konuşma ve dinleme becerilerinin kazandırılmasında dolaylı olarak yapılan bir
faaliyet olarak algılanmaktadır (Elliot, 1978).
Temel seviyede Türkçe öğrenen öğrenciler, hazırlık sınıflarında Türkçe birçok kelime
öğrenmelerine rağmen, genellikle kendilerini rahat ve doğal şekilde ifade etmekte problem
yaşamaktadırlar (Arslan M. , 2011). Buradaki temel sorun ise öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını
ifade edebilecekleri kelime dağarcığının yokluğudur (Nation, 2001). Kelime dağarcığının
eksik oluşuna bağlı olarak, öğrenciler özellikle konuşma, dinleme ve yazma becerilerinde
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problem yaşamaktadır; çünkü bu becerilerin sergilenmesinde ana etken kelime dağarcığıdır.
in kelime bilgi seviyeleri artarsa artsın olmaktadır
Yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde pek çok öğretim metodu
kullanılmaktadır. Bunlar arasında Telkin Yöntemi de bulunmaktadır. Ancak Yabancı dil
olarak Türkçe öğretimine dair yapılan bilimsel çalışmalarda TY’nin etkisi araştırılmamıştır.
Bu çalışmada TY kullanılarak yabancı dil öğrenme becerilerinin hangisinde daha fazla kelime
öğretiminin yapılabileceğinin izi sürülmüştür. Bu yapılırken de değişik dillerin yabancı dil
olarak öğretiminde kullanılan TY yönteminin Türkçe’ye uyarlaması üzerinde bir çalışma
yapılmıştır. TY’nin kelime öğretimindeki kullanım düzeyi diğer teorilerden hangi yönleriyle
ayrıştığı üzerinde durulmuştur.
Araştırmanın Yeniliği
Tarihi süreçte Yabancı dil olarak Türkçe değişik metotlar kullanılarak öğretilmiştir.
Bunların başında Gramer çeviri metodu gelmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
(YDTÖ) en az kullanılan yöntemlerden bir tanesi de Telkin yöntemidir. Söz konusu
çalışmanın YDTÖ alanında bu alanda yapılan ilk doktora çalışması olması, klasik müziğin ilk
kez YDTÖ’de kullanılması çalışmanın yeniliğini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Hipotezi
Araştırmanın hipotezi ise yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Telkin Yöntemi
(Suggestopedia) kullanılarak kelime öğretiminin klasik metotlara (Gramer Çeviri Metodu,
Kulak Dil Alışkanlığı Metodu) kıyasla daha etkili ve verimli olacağı varsayımıdır.
Araştırmada Kullanılan Metotlar
Konu ile ilgili mevcut kaynakların gözden geçirilmesi ve analizi, gözlem,
karşılaştırma, deney, elde edilen verilerin istatistiksel analizi gibi metotlar kullanılacaktır.
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Tezin Pratik Değeri
Alanyazın araştırması sonucunda diğer dil öğretim yöntemlerine kıyasla Telkin
Yönteminin (Suggestopedia) daha kısa sürede daha fazla kelimenin öğrenilmesinde etkili
olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanılarak, yöntemin diğer dil becerilerine de
uygulanabileceği ve dil öğrenen öğrencilere zaman kazandırması gibi faydalarının olabileceği
öngörülmektedir.
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1. BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Yabancı Dil Öğretiminde Telkin
Telkin kelimesisuggestion (telkin, teklif) kelimesi yerleştirme, yaptırma ve ipucu
verme gibi anlamlarına gelen Latince suggero, suggesi, suggestum kökünden gelmektedir
(Clark, 2001). Telkin kelimesi genel olarak bütün dillerde olumsuz anlamda kullanılmakla
birlikte İngilizce’de

ise teklif etme anlamına gelen “to offer, to propose, to suggest”

kelimeleri ise olumlu anlama sahiptir (Türköz, 2010). Suggestopedia yöntemi telkin
kelimesini İngilizcedeki bu teklif anlamında ele almaktadır. Buna göre sunulan öğretim
materyallerini kabul etmek veya reddetmek öğrencinin özgür iradesine bırakılmaktadır. Bu
noktadan neyin nasıl teklif edileceğinin ve hangi metotlarla sunulacağının belirlenmesi kabul
edilebilir ve doğal bir telkinin oluşmasında önemlidir (Lozanov, 2009).
Bazı araştırmacılar telkin kavramını hipnoz ile birlikte ele almaktadırlar. Bunun sebebi
ise Lozanovun ilk dönem çalışmalarda hipnoz kullanmış olmasıdır (Lozanov, 2009).
Araştırmacının ortaya koyduğu Telkin kavramının yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması
neticesinde orijinalinin çok uzağında bir telkin algısı oluşmuştur. Bu noktada Lozanov’un
telkin konusundaki görüşlerinin incelenmesi metodun daha iyi anlaşılmasına yardımcı
olacaktır.
1.1.1. Telkinin Önündeki Engeller
Tam bir kişisel gelişiminin sağlanması için bireyi sınırlandıran ve engelleyen sosyal
normlardan ve önyargılardan uzaklaşılması şarttır. Bunu yapabilmek için telkine dayalı
öğretim metodu yardımıyla öğrencilerin genellikle tam kapasite kullanmadıkları zihinsel
kapasitelerinin aktifleştirilmesi hedeflenmelidir. Bu zihinsel yargılar ve bariyerlerin ana
fonksiyonu öğrencinin kişiliğini dışarıdan gelen telkinlerin zararlı etkilerinden korumaktır.
Lozanov (2009)’a göre bu bariyerler şunlardır:
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1. Mantıksal ve eleştirel bariyer: İyi niyetli ve mantıksal olmayan şeylere karşı kişiliği
koruma görevini yürütür.
2. Sezgisel ve duygusal bariyer: Özgüven ve güven vermeyen şeyleri reddeder.
3. Etik (Ahlaki) bariyer: Kişinin ahlaki ve etik değerlerine karşı olan şeyleri reddeder.

Bu bariyerlerin tümü birlikte işlevseldirler ve bunların birbirlerinden ayrılmaları
neredeyse imkansızdır ve aynı zamanda bu bariyerler bireyin bütünsel olarak öğrenmesinin
önünde engel oluştururlar. Bunun sonucunda ise insanların zihinsel kapasitelerinin sadece
yüzde dördünü kullandıkları ortaya konmuştur (Tarr, 1995). Geri kalan kullanılmayan kısım
ise atıl ama kullanılmaya hazır vaziyette beklemektedir. Bu atıl kapasiteyi kullanıma sokmak
için yapılması gereken bu bariyerleri aşmak için farklı telkin yöntemleri kullanmaktır. Bu bir
dayatma veya engelleri yok saymaktan çok telkinleri bu engellerle uyumlu hale getirmektir
(Lozanov , 2009).
“Telkinler kişiliğin mantıksal gereksinimleriyle ne kadar uyum içinde ise telkinler o
kadar çabuk ve kolay gerçekleşecektir (Lozanov,1978). Bu zihinsel engeller doğru şekilde
aşıldığında zihin normal hızının çok ötesinde bir öğrenme ve sınırsız iletişim becerisine sahip
olacaktır. nin ilk önceliği zihinsel kapasitenin uyarılması ve öğrenmeye ket vuran engellerin
telkin metodları ile ortadan kaldırılmasıdır (Bancroft, 2005).
TY’nin temel amacı öğrencilerin rahatlatılmış bir ortamda dil eğitimi almalarıdır. Bu
amaçla sınıf ortamı öğrencilerin rahat edebilecekleri şekilde düzenlenir. Öğrenme sürecinde
müzik önemli bir materyaldir. İletişimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin fiziksel
ortamına yönelik her türlü düzenleme (oturma düzeni, ışık, müzik vb.) yapılmalıdır (İşcan,
2011).
Yöntemde öğrencinin öğretmen ve çevresel etkilerin (telkin faktörlerinin) uyumlu
birlikteliği önemlidir. Bu faktörler biraraya gelerek birbirlerini güçlendirmekte ve uyumlu bir
birliktelik oluşturmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerin eğitimi ve kapasitesi, bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmakta ve global bir bakış ortaya konmaktadır.
Lozanov’un pedagojisinin temelinde bütüncül kelimesi yatmaktadır.Lozanov insanı
tek yönlüdeğil, onu bütün yönleriyle ele almaktadır. Bilinç-bilinç dışı, mantık-duygu, hisler-
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akıl, fiziksel-zihinsel şeklinde bireyin tüm yönlerini gözeten bir eğitim yöntemi ortaya
koymayı hedeflemektedir (Gill, 1989).
1.1.2. Telkin Faktörleri
Telkin Yönteminin asıl fonksiyonu önceki şartlanma ve yargılardan arındırılmış etkili
bir öğrenme ortamının oluşturulmasıdır. Bu süreçte olumlu şartlanmaların da etkisiyle bireyin
zihinsel etkinliği en üst noktaya ulaşarak hızlı öğrenme gerçekleşmektedir. Telkini engelleyen
bariyerlerin aşılmasını kolaylaştıran birçok faktör vardır. Bunları Lozanov iki ana grupta ele
almaktadır:
1. İçten gelen veya olumlu telkinlere bağlı araçlar (Çocukluğa dönüş ve yarı edilgen olma
hali)
2. Tamamen telkin amaçlı kullanılan araçlar (Otorite, çift katmanlılık, vurgu ve ritm)
Birinci gruptaki faktörler Lozanov tarafından çocukluk dönemine geri dönüş ve yarı
edilgen (pasif) olma hali olarak verilmektedir (Gateva, 1991). İkinci grupta ise otorite kavramı
ve çift yönlülük kavramları bulunmaktadır. Çift yönlülük kavramı içinde vurgulama ve ritim
elementlerini barındırmaktadır. Birinci gruptaki çocukluk dönemine dönüş ve pasif olma
haline geçebilmek için çift yönlülük (vurgu ve ritim ortaklığı) ile saygı duyulan bir otoritenin
varlığı gereklidir. Bu faktörlerin hepsinin eylemin içinde olması gerekli değildir ancak yoğun
bir şekilde işletilen bu araçların varlığı telkinin oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Yine de bu
etkenler birbiriyle çatışma içinde olmamalıdır. Telkin faktörleri şunlardır:
1.1.3. Çocukluk Devresine Geri Dönme
Çocuklaşma kavramı genellikle telkin sürecindeki otoriteden kaynaklanan bir güvenin
sonucudur. Diğer zamanlarda ise bazen bir dış etken olmadan, tamamen içsel dürtüler sonucu
oluşabilir. Çocuklaşma beraberinde saygı, ilham alma ve güven duygularında dikkate değer bir
artış ortaya koyar. Aynı zamanda öğrenmenin daha haz verici bir hal aldığı çocukluk
dönemine dönen bireyde hafıza, algı fonksiyonları ve yaratıcılık bariz bir şekilde daha aktif
olacaktır. Çocuklaşma faktörünün zihindeki telkinlerden kurtulmadaki rolü çok önemlidir
çünkü bu sayede birey zihninde önceden yaşadığı çevre tarafından oluşturulan kanılardan
kurtulma şansını yakalayacaktır.
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Grup üyeleri arasında oluşan iyi ilişkiler ve dayanışma çocuklaşmanın da etkisiyle
kendiliğinden gelişen bir doğal öğrenme sonucunu doğuracaktır (Lozanov 1978). Ders
gruplarında gelişen çocuklaşma algısı pozitif telkini engelleyen mantıksal engellemelerin
ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Program süresince verilen herşey eğlenceli ve içli
bir biçimde verilmekte bunun sonucunda ise gruptaki öğrenciler güven duygusu
kazanmaktadır. Bu ise telkin karşıtı engellerin ortadan kaldırılmasına yardım etmektedir.
Genellikle gruptaki atmosfer oyun grubundaki çocuklarınkine benzemektedir. Çocuklaşma
eşiğine değişik tekniklerle ulaşmak mümkündür. Rahat tavırlarla desteklenen bir öğretim, rol
yapma, ders başında yeni kimlikler verme, şarkı söyleme ve oyunlar çocuklaşma eşiğine
ulaşmada kullanılan tekniklerden bazılarıdır (Bancroft, 2005).
1.1.4. Yarı Edilgenlik (Pasiflik)
Lozanov yarı edilgenlik terimini çocukluk dönemindeki öğrenmeye benzetmektedir.
Bu dönemde bireyler çok fazla çaba harcamadan anadile ait yapıları ve kelimeleri kolayca
öğrenmektedirler. Ezberin çok çaba ve çalışma gerektiği ön yargısıyla öğrenciler birçok
gönülsüz ezberleme eyleminde bulunurlar. Bu ise çabuk yorulma ve hafıza kapasitesinin
düşmesine yol açmaktadır (Lozanov 1978). Hafızanın aktif olması sadece fiziksel sebeplerle
izah edilemez. Birey dışarıdan pasif (edilgen) bir durumda görünsede arka planda öğrenmeye
hazır aktif bir zihin ve bilincin varlığı açıktır. Zihnin bu huzurlu hali bir konser sırasındaki
zihnin durumuna benzer.
Bu edilgenlik izafi bir durumdur çünkü müzik dinleme sırasında zihinsel birçok işlem
gerçekleşmektedir. Müzik eşliğinde gerçekleşen bu zihinsel faaliyet ise yüksek yoğunluklu
öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Bu yolla telkin karşıtı bariyerler kolayca aşılmakta ve
zihnin atıl kalmış kapasitesi ortaya çıkmaktadır. Konserde olma hali otorite mekanizması,
çocuklaşma, tonlama ve ritm vb. olguların birlikteliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır
öyle ki bu durum birçok TY seansında olduğu gibi bir arka plan müziği eşliğinde
zenginleştirilebilir (Barzakov, 1982).

9

1.1.5. Öğretmen Otoritesi ve Prestij
Otorite kavramı batı toplumlarında negatif çağrışımlarla ilişkilendirilmesine rağmen
Lozanov yönteminde pozitif bağlamda ele alınmaktadır (Fassihiyan, 1981).
Arslan (2008)’e göre yabancı dil öğretmeni, “sadece bilgiyi değil bilginin nasıl
aktarılacağını da öğreten kişidir”, bu sebeple öğretmenin otoritesi sınıf idaresinden çok
etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olma şeklinde anlaşılmalıdır. Kullanılan sınıflarda
öğrencinin zihnindeki öğretmen imgesi şu şekildedir:
-Bilgiyi en iyi şekilde veren (otorite)
- Konuya, öğretim metodunun temellerine ve metodun etkilerine hakim olan
- Öğrencide güven oluşturarak yönlendirebilen
-Öğrencilerde yüksek motivasyon oluşturan

Eğer öğrenci öğretmenin kendisine ve metoduna güveniyorsa öğrencide bir huzur,
rahatlık oluşur bu sayede de öğrencinin zihinsel algı seviyesinde yükselme gözlemlenmesi
mümkündür. Gabriel Racle (1978) eserinde bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Bilginin geldiği
kaynak ne kadar itibarlı ise o bilginin alıcı tarafından algılanması ve kalıcılığı o kadar çok
olacaktır.”
Prestij ve itibar, telkini engelleyen bariyerlerin üstesinden gelmekte ve bilgiyi bunlar
yardımıyla zihne kazımaktadır. Bunun yanısıra, eğer öğrencide güven oluşmuşsa öğrenme
daha eğlenceli olmaktadır. Öğretim de eğlenceli bir hal alacaktır çünkü bu metot öğretmeni de
öğrencileri etkilediği şekliyle etkileyecektir. Motivasyon kavramı otorite ve itibar (prestij) ile
yakından ilişkilidir. Öğrenci motivasyonunu arttırma adına öğretmenin sınıfa ve konuya hakim
bir konumda olması gerekmektedir. Motivasyonun arttırılması adına Fasihiyan (1981:356)
öğretmenlere aşağıdaki tavsiyeleri yapmaktadır:
-

Öğretmen kendine ve öğrencisine, öğrencilerin verilen materyalleri öğrenme becerisine
güvenmelidir.

-

Öğretmen derse ve öğrencilere karşı öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiyi zedelemeyecek
derecede mesafe koymalıdır.

-

Öğretmen sempatik, anlayışlı ve sevecen olmalıdır.

-

Öğretmen pozitif ve gayretli olmalı.
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Lozanov (1978)’e göre öğretmen, öğrenci grubunu hem ferdi olarak hem de grup
olarak iyi tanımalıdır. Ayrıca öğrencinin bilgi seviyesi, karakteri ve grup üyeleri ile olan
ilişkilerinin de iyi bir öğretim için iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizmektedir.
Öğretmenin genel tutumlarının öğrenme iklimi üzerindeki etkisi yadsınamaz bir
gerçektir. Öğrencilerin öğretmen hakkındaki kanaatleri ve öğretmenin yetkinliği bir çekirdek
oluşturur ve öğrenci öğretmene güvenini bu çekirdek üzerine bina eder. Bu huzurlu ortamda
öğrenci yeterli güven sayesinde kendi geleceğine yön verme yetkinliği kazanacaktır. Son
olarak öğretmenin öğrenciler hakkındaki görüşleri ve beklentileri de öğrencinin gelişimini
etkileyecektir. Bu bağlamda Rosenthal (1968) tarafından ortaya atılan ve kişinin çevresindeki
kişilerin beklentilerine uygun davranışlar sergileme durumunu ifade eden Beklenti Etkisi
(Pygmalion)’nin Telkin Yönteminde etkili olduğu söylenebilir.
1.1.6. Çift Yönlülük, Çift Düzlem
Her iletişim süreci en az iki yönlü olarak en az iki düzlemde gerçekleşir. Birincisi
bilinç düzeyinde ikincisi ise bilinçaltı düzey. İletişimde birinci düzlem dil kodlarını ve bu
kodların anlamını taşırken ikinci düzlem ise bu kelimelerin söylendiği bağlamı ve çevresel
şartları taşımaktadır. O halde iletişim sadece sözel düzeyde değil bazen söylenen sözü
güçlendiren ya da inkâr eden sözlü olmayan düzeyde de gerçekleşmektedir. Örneğin öğretmen
bir cümle söylemekte ancak öğretmenin mimikleri, ses tonu, kelimelerin vurgusu, konuşmanın
geçtiği ortam ve yüz ifadesi aslında söylenen şeyden bambaşka bir anlam ifade etmektedir. Bu
yüzden bilinç ve bilinçdışı düzeyler (iletişimin iki düzlemi çift yönlülük: double planeness)
TY ile öğretimde önemli bir yere sahiptir. İkili düzlem kavramı aynı zamanda şu kavram
çiftlerine de bakar: Mantık-şefkat, duygusal-akılcı, fiziksel ve zihinsel düzlem (Cooter, 1986).
Lozanov’a göre çift düzlem çocuklaşma durumuna geçmeyi ve otoriteyi kabullenmeyi
kolaylaştırarak beynin atıl kalan bilinç dışı kapasitesinin kullanılmasını sağlar (Lozanov
1978:194).
Çift düzlem veya çift yönlülük yapay ve sanatsal bir rol yapma değildir. Sağlam bir ön
çalışmanın yanında bir eğitimcinin işini ve insanlarını sevmesinin de bir sonucudur.
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1.1.7. Vurgu ve Tonlama
Telkin işlemine katkısı olduğu düşünülen faktörlerden biri de tonlamadır. Tonlama;
psikoterapi kökenli bir kavramdır zira psikoterapi sürecinde terapistler bazen fısıltıyla bazen
de normal ses tonları ile telkinde bulunabilmektedirler (Bancroft, 2005). Telkin Yönteminde
ise tonlama, doğal tonlamadan ziyade sanatsal bir tonlamayı ifade etmektedir. Ses tonu
önemlidir çünkü bir telkinde bulunulduğunda ses tonu o telkinde bulunulan bilginin önemini
de ifade etmiş olmaktadır. Ses tonu aynı zamanda telkinin geldiği kaynağa olan güveni
arttırmaktadır (Bancroft, 2005).
Telkin Yöntemi bağlamında tonlama,

dersi anlatan kişinin ses tonunu öğrenciyi

etkileyecek biçimde kullanması olarak ele alınmaktadır (Bass,1985). Fakat LeHecka (2002)’ya
göre tonlama sadece ses ile değil yüz ifadesi ve beden dili ile de yapılabilir. Lozanov
telkinlerin ne ifade ettiğinden çok nasıl ifade edildiğinin önemli olduğunu vurgulamaktadır
(Clark, 2001). Bundan dolayı öğretmenler neyi nasıl söylediğinin farkında olmalı ve buna göre
dersini işlemelidir çünkü tonlama hem duygusal hem de bilinçaltı düzeylerinde öğrenciyi
etkilemektedir (Lozanov G. , 2009). Yapılan çalışmalar sonucunda sanatsal ve teknik
tonlamanın öğrencilerin zihinsel becerilerini arttırmanın yanında kalıcılığı da arttırdığını
ortaya koymuştur. (Gateva, 1991)’e göre Telkin Yönteminde üçtip tonlama bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi okunan metnin normal bir ses tonuyla, ikincisi metnin yumuşak ve
fısıltılı bir şekilde ve üçüncü tip okuma ise parçanın sanatsal bir biçimde müziğe uygun bir
biçimde okunmasıdır (Barzakov, 1982). Telkin Yönteminde etkili ve sanatsal bir tonlama
öğrenciler nazarında söylenen şeylerin daha etkili algılanmasını ve öğrencilerde bilginin
kaynağına karşı olan güveni pekiştirmektedir (Bancroft, 2005).
1.1.8. Ritim ve Müzik
Telkin Yöntemi’nde ritm, okuma parçalarının müzikle uyumlu bir biçimde okunmasını
ifade etmektedir (Bass J. , 1985). Lozanov (1978)’e göre ritim hayatın her alanında varolan
bir olgudur. Biyolojik bir gerçek olan ritim aynı zamanda hayattaki ritmin de bir yansımasıdır.
Hayatın içinde günlük, mevsimlik, yıllık ritimler gibi hem bitkileri hem de insan zihnini
etkileyen ritimler bulunmaktadır. Bunlar dışında kozmik ritimler de insan doğasını
etkilemektedir (Aya bağlı olarak gerçekleşen gel-git ve dolunay gibi durumlar buna örnek
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olarak

gösterilebilir).

Ritim

günlük

yaşamda

birçok

uygulama

alanında

gözlemlenebilmektedir. Lozanov’a göre ritim dersteki uyarıcıların (telkinlerin) gücünü
arttırmaktadır (LeHecka, 2002). Bancroft (2005) ders materyallerinin tekdüze bir şekilde
sunumunun ezber ve kalıcılığı olumsuz etkilediğini ifade etmektedir.
1.1.8.1. Müzik ve Dil
Müzik tüm insanlar için evrensel bir dil olarak her kültürde varlığını sürdüren bir
olgudur. Dil ve iletişim de aynı şekilde evrensel özellikleriyle müzikle ortak özelliklere
sahiptir. Livingstone (1973) antropolojik olarak Homosapiyenlerin konuşma becerisi
kazanmalarından önce (anlamsız sesleri kullanarak şarkı söylediğini belirtmektedir.
Howle (1989)’a göre ninniler kreş müziği olmanın çok ötesinde bebeklere ana dillerine
ait dinleme becerilerinin kazandırıldığı bir derse dönüşmektedir böylece bebekler anlamasalar
da dile ait kelime yapılarına müzik eşliğinde aşinalık kazanmaktadırlar. Tarihsel olarak
bakıldığında müziğin beden gücü gerektiren işleri kolaylaştırmada da kullanıldığı
görülmektedir. Kürek çekme, askeri yürüyüş ve özellikle tarımda hasat yapılırken birlikte
söylenen şarkıların yapılan işleri kolaylaştırdığı ve yüksek verimliliğe neden olduğu tezi ileri
sürülmüştür (Wilcox, 1996).
Yazılı kültürün ortaya çıkışından çok önceleri, müzik eşliğinde söylenen savaş
hikayeleri ve destanlar dilden dile gezmekte ve müzik, toplulukları edebiyatla buluşturma
görevini üstlenmekteydi (Larrick, 1991).
Müzik ve öğrenme arasındaki ilişki yüzyıllardır araştırma konusu olagelmiştir. Mark
(1982)’ye göre Platon’dan günümüze müzik kadar eğitim alanında potansiyeli olan başka bir
araç yoktur. Beynin müzikle ilgili kısmı ile dil becerilerini kontrol eden kısmının birbirine
yakınlığı saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında müziğin insan beyninin kapasitesini geliştirme ve
eğitmede etkin bir role sahip olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır (Levitin, 2011).
1.1.8.2. Müzik - Telkin İlişkisi
Telkin Yönteminde müzik ve sanatın çok önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.
Lozanov (1978)’a göre müzik dinlemek veya sanatsal bir gösteriyi izlemek genellikle
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bilinçaltı ile ilgili bir durumdur bundan dolayı öğretim yöntemi esnasında drama, şarkı
söyleme, müzik, ritim ve pantomim gibi sanatsal araçlar kullanılmaktadır. Sanatsal aktiviteler
ve klasik sanat hem sınıfların dekorasyonunda hem de öğretim materyalleri hazırlanırken
kullanılmaktadır. Bu yöntemi uygulayan öğretmenler kendilerini bir sanat icracısı gibi
görmelidirler (Bushman ve Madsen, 1976).
Lozanov (1978) öğretim yöntemi esnasında birçok müzik türünü denediğini ancak
barok tarzı müziğin öğrenciler üzerinde daha etkili olduğundan söz etmektedir. Araştırmacılar
farklı müzik türlerinin de öğrenmede kalıcılık üzerinde tesirleri olabileceğini ifade etmişlerdir
(Bjorklund, 2002). Genel olarak dil öğretimi alanında müzik ve şarkıların kullanımı sınırlı bir
alanda gerçekleşmesine rağmen Telkin Yöntemi’nde müziğin yoğun olarak kullanıldığı
gözlemlenmektedir (Richards, 2001). Lozanov (1978) müziğin hem bilinç hem de bilinçaltına
yönelik olduğunu ve telkine karşı koyan zıt telkinleri aşmada etkili bir araç olduğunu ifade
etmektedir. Telkin Yöntemi’nde Pasif Konser sunumunda barok müzik kullanılmakta diğer
taraftan Aktif Konser sunumunda ise klasik müzik kullanılmaktadır.
TY uygulanırken konser sunumları sırasında önce klasik sonra ise barok müzik
verilmektedir. Burada kullanılan barok müzik kişiyi kaygı ve endişelerinden arındırarak,
duyguları harekete geçirmesi yönüyle meditasyonda kullanılan Hint müzikleri ile
benzeşmektedir. Ayrıca Barok müzik eserlerinin dakikadaki vuruş sayısı rahatlama ve
meditasyon yapmak için gerekli olan dakikada 60 ile 80 vuruşa tekabül etmektedir (Felix,
1989) .
Müzik ve eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında müziğin öğrenme üzerinde
etkisi üzerinde araştırmacılar farklı görüştedirler. Aktürk (1998)’e göre müzik beyindeki
nöronlardan yayılan elektrik sinyallerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Schuster
(1978) müziğin uzamsal becerilerle alakalı nöronları harekete geçirerek beynin sağ ve sol
lobunun beraber çalışmasını sağladığı ve böylece öğrenmeyi etkilediği görüşünü
savunmaktadır. Müzik dinleyen kişilerin çekilen beyin görüntüleri bu görüşü desteklemektedir
(Springer, 1998). Yapılan çalışmalarda klasik müzik dinletilen bireylerin müzik dinlerken
beyinlerinde alfa dalgalarının arttığı gözlemlenmiştir. Alfa dalgalarının çokluğu sayesinde
öğrencide konsantrasyon oluşmakta ve dersten daha fazla istifade imkanı elde etmektedir.
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Bunun dışında 1993 yılında yapılan ve sonraları Mozart Etkisi olarak literatüre girmiş
deneyde Mozart’ın 448 numaralı sonatasını dinleyen öğrencilerin kısa süreli de olsa (10-15
dk.) uzamsal becerilerinde artış gözlemlenmiştir (Baddeley,2009). Bu çalışma medya ve
magazin basınında Mozart dinlemenin kişileri daha zeki yaptığı iddiası ile duyurulmuş ve
bütün dünyaya yayılmıştır (Campbell, 2000). Ancak daha sonraları bunun kalıcı değil geçici
bir beceri sağladığı kanıtlanmıştır. Bancroft (2005)’e göre müzik bizi daha zeki yapmaktan
çok zihinsel potansiyelin açığa çıkmasına aracılık eden bir katalizör görevi görmektedir.
Müziğin diğer beceriler üzerinde ne kadar etkisinin olup olmadığı hala ortaya konabilmiş
değildir. Yapılan araştırmalar

müziğin kaygıdan uzaklaştırma

ve olumlu düşünceler

oluşturmada etkili olduğunu belirtmektedirler (Bordon, 1976). Jensen (2008)’e göre müzik
oluşturduğu atmosfer sayesinde bilginin kalıcı hafızaya geçirilmesinde etkili olabilmektedir.
Bireyin duygu durumu, öğrenme ve hafızada kalıcılık üzerinde etkili olmaktadır. Belli
bir duygu durumundayken öğrenilen bilgiler aynı duygu durumu ile karşılaşıldığında
kolaylıkla çağrılabilmektedir. Benzer şekilde aynı müzik parçaları kişiyi benzer duygu
durumuna sokabilmektedir (Oliver,1996).
Telkin Yöntemi’nde müzik, özellikle çift düzlemde önemli bir işleve sahiptir. Müzik
sayesinde bireylerdeki kaygı, saldırganlık ve endişeyi yok edilerek telkinin önündeki
engellerin kaldırılmasına yardımcı olmaktadır (Bass, 1985). Müzik esnasında beynimizde
duyguların kontrolünden sorumlu Limbik sistem harekete geçmektedir. Bu durum kalıcı bellek
açısından da önemlidir. Ayrıca müziğin ritmik yapısı da insanların duygularını etkilemektedir.
Enstrümental ya da yavaş müzik insanı dinginleştirmekte, hızlı müzik ise insanlara enerji
katmaktadır (Felix, 1989).
1.1.8.3. Müzik ve Psikoloji
Müziğin ruh hali üzerindeki etkisi tarih boyunca üzerinde durulan bir olgudur. Müzik
ve duygular bireylerin zihinsel ve fiziksel durumları üzerinde önemli vazifeler üstlenmiştir.
Eski çağlarda Yunanlılar müziğin gut hastalığı, burkuntu ve deliliği iyileştirdiğine
inanmaktaydılar. Yunanlı doktorlar müzik dinlemenin rahatlatıcı bir etkisi olduğunu ve
zihinsel

ve bedensel

uyumu

sağlamada

önemli

bir rolü olduğunu bulmuşlardır

(Bancroft,1997). Osmanlılar döneminde de kurulan hastanelerde klasik Türk müziğinin akıl
hastalarının tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir(Somakçı, 2003).
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17. yy’da müzik Avrupa’da bazı hastalar üzerinde depresyon ve acının hafifletilmesinde
kullanılmıştır (Joesph, 1993). 18.yy’da müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine
çalışmalar yapılmıştır. Araştırmacılar bedensel ve müziksel ritimler arasındaki ilişki (Nabız ve
müzik temposu) üzerinde durmuşlardır(Bancroft,1997).
Son dönemde yapılan araştırmalar müziğin beynimizde duyguların oluştuğu yer olan
limbik sistem üzerindeki etkileri üzerindedir (O’Keefe ve Nadel)’e göre duygularımız,
öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sylwester (1995) bireylerin karar verirken
mantıktan çok duygularını esas aldığını belirtmektedir bu yönüyle müzik, eğitim öğretim
alanında duygulara hitap etme ve pozitif algı oluşturmada önemli bir yere sahiptir (Goleman,
1995).
İncil’de geçen ve “azgın nefsi yatıştıran” müziğin duygular üzerinde etkisi olduğundan
bahsedilmektedir. Bunun yanında müziğin tansiyonu düşürmek, nefes alış verişi düzenlemek,
acıyı hafifletmek ve kaygıyı azaltmak gibi psikolojik etkilerinin de olduğu araştırmalarla
ortaya konmuştur. Müzik dinlemenin kan basıncını düşürerek nabzı düzenlediği ve
motivasyona yardımcı olduğu belirtilmektedir (Bancroft, 1985:7).
1.1.8.4. Müzik ve Motivasyon
Cambell (2000) “Mozart Etkisi” adlı eserinde, müziğin rahatlama ve zihni hazır
bulunuşluk üzerinde pozitif etkileri olduğunu ifade etmektedir. Yaptığı çalışmada müzik
dinlemenin dinleyicilerin kalp ritmini yavaşlatarak dikkati arttırdığını tespit etmiştir.
Rahatlamış, pozitif duygularla donatılmış zihin öğrenmeye daha hazır hale gelmektedir.
Sprenger (1999) tarafından yapılan çalışmada müzik dinlemenin de en az şarkı söylemek
kadar etkili olduğu ortaya konulmuştur.
Eğitimcilere göre müzik duyguları etkilemekte ancak öğrenmenin gerçekleşmesi için
öğrenilen materyal ile zihin arasında duygusal bir bağ kurulması gerekmektedir. Bu alanda
yapılan çalışmalar müziğin hafızayı güçlendirerek, öğrenme ve hatırlama ve kalıcılığı
sağlamada etkili bir araç olduğunu ortaya koymaktadır (Snyder,2000).
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Müzik kelime edinimi, söz dizimi ve dinleme becerisinin kazandırılmasında önemli
faydalar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra müzik sayesinde öğrencilerde özgüven ve dikkat artışı
görülmüştür.
1.1.8.5. Müzik ve Çoklu Zeka Teorisi
Çoklu zeka teorisi öğrenme ve zeka kavramlarını derinlemesine ele almış ve bilginin
nasıl farklı şekillerde öğrenildiğini ortaya koymuştur. Gardner ‘in teorisi ve araştırması
başlangıçta çocuklar üzerinde olmasına rağmen, ortaya konulan bulgular, teorinin her yaşta ve
her seviyeye uygulanabilirliğini göstermektedir.
Howard Gardner (1983) birçok bilme çeşidinin olduğunu belirtmekte ve bir bireyde
birden çok farklı zeka türünün bulunabileceğini ifade etmektedir. Gardner’a göre yedi farklı
zeka türü bulunmaktadır. Bunlar; Sözel, mantıksal, uzaysal, kinestetik, müziksel, içe dönükve
dışa dönük zekâ olarak sıralanmaktadır. Gardner zekâyı “üretme veya problem çözme
becerisi” olarak tanımlamaktadır. Çoklu zekâ teorisi insanoğlunun tam anlamıyla gelişimi ve
iletişimin gerçekleşebilmesi için tüm zekâ türlerine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir
(Snyder,2001).
Gardner (1983)’a göre müzik, bireylere tanrı tarafından bahşedilmiş beceriler içinde ilk
olarak ortaya çıkan beceridir”(s.99). Gardner, müziksel zekâya sahip olan bireylerin diğer
alanlarda da başarılı olabileceğini ifade etmiştir. Bu tür zekâya sahip kişilerin melodi ve ritmik
aktiviteler yoluyla daha iyi öğrenecekleri, eğitim öğretim materyalleri şarkılar, ritmik okuma,
ıslık çalma veya ayakla tempo tutma gibi basit aktiviteler müzik yoluyla zenginleştirildiğinde
bu kişilerin öğrenme hızlarında artış görüldüğünü belirtmektedir.
Gardner müziksel zekânın kişisel zekâ ile olan ilişkisinden bahsetmektedir. Ona göre,
her zekâ türü aslında duygularla ilişki içindedir. Gardner müziğin duyguları ve duygulara ait
bilgileri beyne ileterek müzisyen (icracı) ile dinleyenler arasında bir köprüvazifesi gördüğünü
belirtmektedir (s.124). Bu yönüyle müziksel zeka sadece müzik becerisi olan kişilere özgü bir
kavram olmayıp dinleyiciler için de geçerli olabilmektedir. Bu yaklaşım Lozanov’un pasif
konser yaklaşımı ile benzerlik taşımaktadır. Bu yaklaşıma göre bir konser izlemekte olan
bireyler ilk bakışta bir iş yapmıyor görünmelerine rağmen bilinç açık bir durumda bulunmakta
ve öğrenme (algılama) bilinçaltı düzeyde devam etmektedir.
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Günümüzde yapılan çalışmalar müziğin yabancı dil öğretiminde de etkin bir araç
olduğunu ortaya koymuştur. Müzik kullanılarak yapılan eğitimde kalıcılığın arttığı birçok
araştırmacı tarafından dile getirilmiştir (Bancroft, 2005). Beynimizde duygular ve deneyimleri
saklayan Amigdala hafızamıza aldığımız tecrübelerimize duygusallık katmakla görevlidir
(Sylwester, 2005). Müzik bu yönüyle duygusal hafızayı güçlendiren bir uyarıcı rolü
üstlenmektedir (Sprenger, 1999).
Duygusal bir içerik karşısında beyin tarafından kortizon hormonu salgılanmakta ve
vücuda strese karşı hazırlıklı ol mesajı iletilmektedir. Smith (2005) tarafından yapılan ve beyin
tomografisinin kullanıldığı deneyde bireylere verilen farklı uyarıcılar karşısında beynin farklı
bölgelerinin uyarıldığı tespit edilmiştir. Bu da eğitimcilerin dikkatini çekmiştir. Buna göre
bireylerin aktif olduğu ve duyulara hitap eden bir öğretimin daha kalıcı sonuçlar doğuracağı
öngörülmektedir. Müzik, duyusal olarak kodlanması yönüyle hatırlama ve kalıcılık üzerinde
de etkili bir faktördür. Müziğin hafızada kalıcılığı arttırması iki şekilde olmaktadır. 1.Dikkati
çekmek 2. Farklı hafıza türlerini harekete geçirmek (Jensen, 2000).
Müzik zamanlama, sesler ve algı konusunda dikkati üzerine çekerek dinleyicinin
duygusal içeriği özümsemesine yardımcı olmaktadır. Bireyler genellikle duyumsadıkları
anıları veya bilgileri daha kolay hatırlamaktadırlar. Müzik, harmoni, melodi ve vuruşlarla
anlamlı bilginin hafızaya taşınmasına aracılık etmektedir (Jensen, 2000:73). Bundan dolayı bir
şarkının sözlerini hatırlamak, bir konuşmadaki sözleri hatırlamaktan daha kolaydır. Müziğin
içine yerleştirilmiş sözler hafızayı ve duyusal tepkileri harekete geçirmektedir. Şarkılar, ritim
ve tonlar içeriğin kalıcı hafızaya yerleşmesinde önemli role sahiptirler. Tekrarlanan nakaratlar
ve müzikle eş zamanlı yapılan el veya ayak hareketleri de içerik ve hatırlama arasında duyusal
bir bağ kurmaktadır. Müzik eşliğinde öğrenme eğlenceli olmanın yanısıra içeriğin farklı hafıza
kanalları yönüyle kalıcılığı da sağlamaktadır (Jensen,2000:84).
1.1.9. Telkin (Suggestopedia (Telkin) )Yöntemi ve Dil Öğretimi
Telkin Yöntemi (Suggestopedia) 1960’lı yıllarda Bulgar Psikolog Giorgi Lozanov
tarafından geliştirilmiş bir öğretim yöntemidir. Lozanov, insanın zihinsel kapasitesinin
arttırılması üzerine çalışmalar yapmıştır. Psikiyatri, nöroloji, psikoloji ve pedagoji alanındaki
uzmanlığı

Lozanov’un

TY

konusundaki

yaklaşımları

uygulamalarının

temelini

oluşturmaktadır. Lozanov insanda saklı ve kullanılmayan zihinsel potansiyelin ortaya
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çıkarılması adına çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalarından en önemlisi psikoterapi
deneyleriyle hafızada kalıcılık kavramının ortaya çıkartılmasıdır. Hiperamnezya hastalığının
anlaşılması adına bazı hipnoz deneyleri yapmış ve süper hafıza (hiperamnezya) durumunun
sadece hipnozla gerçekleşmediğini hatta hipnozun iradeyi zayıflatarak değiştirdiğini ve insanı
mekanik bir canlıya dönüştürdüğünü ortaya koymuştur. Daha sonra araştırmalarının yönünü
manipülatif olmayan ve iletişimsel yönden daha etkili Telkin yöntemine çevirmiştir (Clark,
2001).
Lozanov, 1955 yılında bir hastası ile yaptığı çalışmalar hafıza ile ilgili çok önemli bir
kapı aralayarak insanoğlunda saklı büyük bir zihinsel kapasitenin varlığını ortaya koymuştur.
Bu durumu Lozanov, “insan zihninde saklı devasa boyutlarda hızlı öğrenme becerileri” olarak
nitelendirmektedir (LeHecka, 2002).
Lozanov’un akşam okuluna giden ve bir kaynakçı ustası olan hastasının dersleri için
Rusça bir şiiri ezberlemesi gerekmektedir. Adam şiiri sadece bir kez duymasına rağmen
Lozanov ile çalışmasından sonra hatasız bir şekilde ezberden okumuştur. Lozanov önceleri
adamın hatırlama ve ezberlemedeki başarısını gönülsüz telkinlerin bir sonucu olarak görmüş
ancak daha sonra yapılan deneyler ve çalışmalar telkine dayalı normal iletişimin bir sonucu
olduğunu göstermiştir Lozanov (1979) bu hastasındaki değişimin telkin metodundan
kaynaklandığı tezini güçlendirmek adına birçok uygulama yapmıştır. Bu uygulamalar iletişim
yoluyla telkinin hafızayı güçlendirmede tek başına yeterli olduğunu ortaya koymuştur (Clark,
2001).
Lozanov’un telkin anlayışı farklı olsa da, terminolojinin kısıtlı olmasından dolayı bu
terimi kullanmak zorunda kalmıştır. Lozanov’a göre telkin hayatın her katmanında görülen bir
iletişim durumudur. Bu evrensel durum hayatımızın hemen her anında kendini gösteren bir
olgudur. Bu noktayı Lozanov şu şekilde ifade etmektedir: “Doğa, deniz, dağlar, kuşlar, bir
konsere gitme, tiyatro oyunu veya bir sergi sadece bize değil bizden öteye de hitap eder”
Lozanov’un bu alanda yaptığı bir diğer çalışma da Hindistan’da yaşayan ve sıradışı
kabiliyetleri olan ve zihin güçlerini kontrol edebilen Yogiler üzerinde olmuştur. Hem deneysel
anlamda oluşan birikim hem de Yogiler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda şu çarpıcı
sonuç ortaya çıkmıştır: “Geçmiş yaşam tecrübemizden hiçbirşey aslında yok olmaz”.
Lozanov şu çıkarımda bulunmuştur: “İnsanoğlundaki potansiyel, zihindeki ve beyindeki saklı
kapasite, doğru metotlar kullanılması koşuluyla her insanda ortaya çıkarılabilir. Bu
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kapasitenin ortaya çıkarılmasında güvenilir ve tecrübeli bir öğreticinin varlığı çok önemlidir
(Lozanov, 2009).
Telkin Yöntemi kişinin bilinç ve bilinçaltına yönelik bir eğitim modelidir. Kişiler
çevreden aldıkları uyarıcıları önce bilinçaltı yardımıyla algılamakta daha sonra ise bilinç
tarafından bu uyarıcılar işlenmektedir. Lozanov dışarıdan gelen bu uyarıcılara telkin adını
vermektedir. Telkin; dışarıdan gelen uyarıcı veya mesajların bilinçli veya bilinçdışı boyutta
iletilerek, bilişsel işleme tabi tutularak ve ilişkilendirilerek sembollerle kodlandığı bir iletişim
sürecini ifade etmektedir (Bass, 1985). Çoğu zaman farkına varılamayan uyarıcılar bilinçaltı
tarafından işlenmekte ve bireyin davranış kalıplarına tesir etmektedir (Clark, 2001). Bass
(1985)’e göre kişiler

günlük hayatlarında farkında olmasalar da bilinçli veya bilinçaltı

uyarıcılar, yani telkinlerle, kuşatılmışlardır.
Lozanov, “Suggestopedia” terimiyle özellikle dil öğretimi alanında TY’nin kuralları ve
tekniklerinin uygulandığı bir eğitim ve öğretim sistemi ortaya koymuştur (Bancroft, 2005).
Kontrolsüz ve yeteri kadar anlaşılamamış telkin aslında her eğitim ve öğretim faaliyetinde
görülebilen bir olgudur. Sistematik, kurallarına uygun ve belli bir hedefe yönelik uygulanan
telkin ise uygulamada her zaman başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır (Bancroft, 2005).
Suggestopedia, telkin bilimi ile pedagoji biliminin esaslarının bir karışımı olarak ele alınabilir.
Lozanov, Suggestoloji’yi telkinlerin kaynağı ve fonksiyonları ile ilgilenen Psikoloji’nin bir
dalı olarak tanımlar. İnsanların çevreleri ile bilinçli veya bilinçsiz tüm ilişkileri bu bilimin
alanına girmektedir.
Lozanov (2009)’a göre telkin devamlı tekrarlanan bilinç dışı veya bilinçaltı iletişim
kanalları ile insanoğlunda saklı zihinsel kapasitenin ortaya çıkmasını sağlayan en önemli
faktördür. Lozanov telkini şöyle tanımlamaktadır:
Telkin, kanaât benzeri bir olgudur ancak kanaat mantıksal bir temele dayanan ve bilinçli
bir dikkat etme faaliyeti olmasına karşın telkin hiçbir mantıksal temele ve bilinçli
aktiviteye dayanmaksızın kişinin çevresi ile bilinçaltının direkt etkileşimiyle oluşan bir
durumdur. Telkine hazır olma ve telkinin derecesi ise kişiden kişiye değişen bir olgudur.
Telkinin kişiler üzerindeki

derecesi zamana ve çevresel şartlara göre değişiklik

gösterebilmektedir.
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Lozanov (2009)’a göre insanlar sürekli olarak farklı yoğunlukta telkinlere maruz
kalmaktadır. Bireyler bazen telkinle doğru zamanlı bazen de telkin sonrası olmak üzere pozitif
veya negatif etkenlerin tesirinde kalmaktadır. Pozitif telkinler kişisel kapasitemizin gelişimine
katkıda bulunurken, negatif telkinler hem kendimizi sınırlandırmaya, hem gerilemeye hatta
kapasitemizi yok etmeye neden olmaktadır. Bu telkin faktörleri yaşamımızda çok yoğun
bulunmasına rağmen genellikle bilinç dışı olduklarından gözardı edilmektedirler.
Telkin Yöntemi zihinsel kapasite kullanılarak farklı duyu organları kanalıyla zihne
ulaşan telkinlerin koordineli ve anlamlı bir biçimde işlenmesini ifade etmektedir. Bu telkin
uyarıcıları çoğunlukla bilinç dışı bir şekilde alınan duysal sinyallerden oluşmaktadır. Sistem
geçmiş negatif telkinleri saf dışı bırakarak zihinsel kapasiteyi ortaya koymayı hedefler. Telkin
Yöntemi, çocukluğumuzdan beri etkisi altında kaldığımız sosyal ve çevresel telkinlerden
sıyrılmayı ve bireyin bu telkinlerin etkisinde kalmaksızın karar verebilmesini hedeflemektedir.
Doğuştan itibaren insanoğlu içinde bulunduğu toplumun ona telkin ettiği
genellemelerden olan “öğrenmek zordur” ön yargısının etkisi altında kalmaktadır.
Öğrenciliğin ve eğitimin zor iş olduğu fikri toplumsal bir genellemeyle bireye telkin edilmekte
ve bunun sonucu olarak bireyde öğrenmenin zor bir iş olduğu yargısı oluşmaktadır. Bu tür
fikirlerin yaygınlaşması sonucu özellikle gençlerin zihninde güvensizlik, özgüven eksikliği,
kaygı ve aşağılık kompleksi gibi olgular yer etmektedir. Bushman ve Madsen (1976) bunun
bir yansıması olarak aşağıdaki sonuçların ortaya çıktığını ifade etmişlerdir:
1. Öğrenme kapasitemizin varlığını görmezden gelme
2. Özgünlük ve farklılıktan korkma
3. Hata yapma olasılığı ve muhtemel yeteneksizlik düşüncesine kapılma
1.1.10. İlgili Çalışmalar
Bu bölümde Telkin Yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçları ele alınacaktır.
Telkin Yöntemi başlangıcından günümüze kadar sadece dil öğretimi ve kelime öğretimi
alanında değil eğitim ve öğretimi ilgilendiren tüm dallarda uygulanmış ve olumlu sonuçlar
elde edilmiştir. İlgili çalışmalarda geniş bir bakış açısı gözetilerek, TY üzerine her alanda
yapılan çalışmalar ve bunların sonuçları üzerinde durulmuştur. Burada ele alınan çalışmalar
TY’nin öğrenme becerileri üzerinde her yaştan kitleye hitap ettiğini göstermesi açısından
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ayrıca önemlidir. Burada ele alınan çalışmaların bazılarında ise telkin yöntemi ve ilkeleri
hakkında bilgiler verilmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde Telkin
yöntemine ait müzik ve rahat ortam ilkelerinin öğrenme becerilerini arttırmada etkili oldukları
gözlenmektedir.
Bancroft (2005) “Telkin Yöntemi ve Dil Edinimi: Tematik Değişiklikler”

adlı

çalışmasında Lozanov tarafından ilk kez 1960’lı yıllarda ortaya atılan Telkin Yöntemi
(Suggestopedia) kelimesinin İngilizce Suggestion (Telkin) ve Pedia (Eğitimi) kelimelerinin
birleşiminden oluşan bir dil öğretim yöntemi olduğunu belirtmektedir. Bancroft, eserinde
Telkin Yöntemi’ni ilk ortaya çıktığı tarihten itibaren tüm yönleriyle ele almış ve tarihsel
değişimini ortaya koymuştur. Çalışmada Lozanov tarafından ortaya konulmuş Telkin Yöntemi
(TY) ilkelerinin zaman içinde Hızlandırılmış Öğrenme (Accelerated Learning) adını alarak
değişikliğe uğradığı belirtilmektedir. Bu çalışmada yine Telkin Yöntemi ve ilkeleri hakkında
tarihsel bazı bilgiler de verilmektedir:
Lozanov tezini ilk kez kitap halinde 1971 yılında yayınlamasına rağmen Amerika ve
Avrupa’da ilk kez 1978 tarihinde basılmıştır. Bu İngilizce metinde dil öğretiminin nasıl
yapıldığına dair detaylı bilginin bulunmadığı görülmüştür. Lozanov metodun uygulamasına ait
bilgileri 1981 tarihinde yayınlacak bir kitapta ele alınacağını belirtmiştir (Lozanov,1978:55).
Ancak TY uygulanışı ile ilgili teknik detayların anlatıldığı “Yabancı Dil Öğretmeninin Telkin
Yöntemi El Kitabı” adlı eseri 1988’de yayınlamıştır. Bu eser günümüzde de Telkin yöntemi
ile ilgilenen eğitimcilerin başvuru kaynağı olmaya devam etmektedir.
Özdemir (2006) tarafından yapılan, “Yabancı dil öğretiminde yeni yönelimler” adlı
tez çalışmasında, dil öğretiminde yeni yönelimlerin, öğrenciye ve dil öğretimine olan
katkısı ele alınmıştır. Bu yönelimlerde öğrencinin konumu ele alınmış, yeni yönelimlerin
öğrenciye sağladığı

yararlardan bahsedilmiştir. Adı geçen çalışmada, dil

öğretiminde

kullanılan yeni yöntemler incelenmiş ve bu yöntemlerden biri olan Telkin Yöntemine
değinilmiştir. Araştırmacı bu çalışmada özellikle TY müzik ve rahat bir ortamın varlığı
esasları üzerinde durmuştur.
Meyer, tarafından 1997 yılınDemirel (2003) Telkin Yöntemi ile ilgili şu bilgileri
vermektedir:
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Ders öncesi öğrenciye yeni bir kimliğe ve yeni bir isme sahip olduğu telkin edilir.
Öğrenilen dildeki günlük konuşmalar müzik eşliğinde verilir. Bu nedenle yöntem
mistik bir ortam içerir çünkü müzik ve müziksel ritmin öğrenmeye etkisi önemlidir.
Telkin Yönteminde diyaloglar ayrı bir yer tutar. Diyalog, öğrenciye verilirken ilk
etapta tüm diyalog okunur. İkinci etapta ise vurgu ve tanımlara dikkat çekerek, bu defa
müzik eşliğinde okunur ve gerekirse anadilde açıklamalarda bulunulur. Üçüncü etapta
ise öğrencilerden yine müzik eşliğinde bu defa gözleri kapalı olarak diyaloğu dinleyip,
hafızalarında tutmaları istenir. Müziğin kullanımı öğrenciyi rahatlatma amacı taşır.

Larsen ve Freeman (1986)’a göre öğrenciler başarılı olabilmek için öğretmene saygı
ve güven duymalıdırlar; Çünkü öğrenciler güvendikleri kişilerden aldıkları ve duydukları
bilgilere daha çok güvenirler ve kendilerini güvende hissederler. Kendilerini güvende
hissettikleri zaman doğallıkları artar, çekingenlikleri azalır.
Caskey (1976) Texas Ü niversitesinde temel seviyede dil öğretiminde TY’nin kullanımı
üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şu çıkarımlarda bulunmuştur: “nin katılım üzerinde
katkısı çok az olmakla birlikte, katılımcı öğrencilerin değerlendirmeleri gözönünealındığında
katılımcı öğrencilerin yarısı Telkin metodu ile dil öğrenmeyi tercih ettiklerini ifade
etmektedirler. Öğrencilerin diğer yarısı ise gramer çeviri yöntemi ve kulak dill alışkanlığı gibi
geleneksel eğitim metotları ile öğrenim görmeyi tercih etmişlerdir.” (Caskey, 1976).
Öğrencilerin çalışma sonunda uygulanan kontrol testi sonuçları incelendiğinde deney grubu
öğrencilerine ait dil testlerinde aldıkları puanların yüksek olduğu görülmüştür. Caskey, bu
çalışmaya ait bulguların yabancı dil öğretiminde Lozanov metodunu desteklediğini
belirtmektedir.
1976 yılında yine Caskey (1976) tarafından bir devlet lisesinde yapılan çalışmada
İngilizce dersinden bütünlemeye kalmış sekiz Vietnamlı öğrenci ile TY’nin kullanıldığı bir
sınıfta araştırmalar yürütülmüştür (LeHecka, 2002). Bu çalışmada öğrencilerdeki kaygı ve
endişe derecelerinin dersler ilerledikçe azaldığını rapor edilmiştir. Ders süresince işlenen
konuların normal süredekine kıyasla en az iki katına çıktığı ve kalıcılık sağlandığı da yine bu
çalışma raporunda yer almaktadır.
Amerika’da Telkin Yöntemi ve etkinliği üzerine yapılan çalışmalar sınırlı da olsa bu
alanda araştırmacıların özellikle ortaokul ve lise düzeyinde yaptıkları uygulamalı araştırmalar
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yöntemin güvenilirliği ve etkinliğini arttırmıştır (Bancroft, 2005). Gritton ve Bordon (1976),
Lozanov metodunun Amerikan devlet okullarında özellikle İspanyol ve Meksika asıllı
öğrencilere temel seviyede İngilizce öğretimi üzerine deneysel çalışmalar yapmışlardır.
Iowa’daki Wilson Junior High School’daki öğrenciler deney gurubu olarak belirlenmiş bunun
yanısıra Iowa’daki iki devlet okulu da kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda
deney grubu öğrencilerinin elde ettiği sınav ortalamasının kontrol gurubundaki öğrencilere
göre yüksek olduğu görülmüştür (Bordon, 1976).
Kline 1973 ve 1974 yıllarında temel seviye Latince öğretiminde Lozanov metodunun
kullanımı üzerinde uygulamalı araştırmalar yapmıştır. Günde üç saatlik beş haftalık ders
dönemi sonunda öğrencilerin yaklaşık 500 yeni kelime öğrendiklerini tespit etmiştir. Telkin
yönteminin üzerinde durduğu yüksek yoğunlukta öğretimin burada pozitif sonuçlar doğurduğu
ve öğrencilerin bazılarının bu süre sonunda neredeyse bir yıla yakın okuma becerisini kısa bir
sürede edindiği tespit edilmiştir (Clark, 2001). Telkin Yönteminde kelime öğretimine ağırlık
verilmesinin nedeni öğrencilerin tüm dil becerilerini gerçekleştirmek için kelime bilgisine
duydukları ihtiyaçtır. Kelime bilgisi olmadan konuşma, yazma, okuma ve dinleme
becerilerinin geliştirilmesi mümkün değildir.
1974 yılında Whidby tarafından yapılan çalışmada altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan
iki grup öğrenciyle Telkin’in İngilizce okuma anlama ve kelime öğrenimi üzerindeki etkisi
üzerine bir çalışma yapılmıştır. Deney grubuna sözlü telkinler verilirken kontrol grubundaki
öğrencilere herhangi bir telkinde bulunulmamıştır. Deney sonunda yapılan okuma anlama
testlerinin sonuçları incelendiğinde telkin yapılan grubun kontrol grubuna oranla istatistiksel
olarak daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür (Whidby, 1974).
Schuster ve Bordon (1976) tarafından Iowa Devlet Üniversitesi bünyesinde deneysel
bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada temel seviye İspanyolca öğretiminde TY kullanılmıştır.
Deney grubuna Telkin Yöntemine uygun olarak tasarlanmış ders materyalleri verilirken
kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle dil öğretimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada müzik
ve telkinin okuma anlama becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda
yapılan temel seviye İspanyolca başarı testinde iki grup arasında başarı yönünden anlamlı bir
farkın olmadığı gözlemlenmiştir (Schuster, 1978).
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Cleveland Devlet Ünive rsitesi’nde Kurkov (1971) tarafından yapılan yapılan çalışmada
temel seviyede yabancı dil öğretiminde Telkin Yöntemi ile gramer çeviri yöntemi
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda deney grubunun iki haftalık öğretim sürecinde kontrol
grubuna göredaha fazla kelimeyi hatırladıklarıkelime ortaya konmuştur (Clark, 2001).
Schuster ve Pansegrau, nadir İngilizce kelimelerin öğretimi üzerine

Iowa

üniversitesinde yaptıkları çalışmada 42 öğrenciye klasik müzik eşliğinde TY ilkelerine uygun
bir şekilde kelime öğretmişlerdir. Sonuçta deney grubu öğrencilerinin yapılan kalıcılık
testlerinde kontrol grubundaki müzik dinlemeden kelime öğretimi yapılan gruba göre daha
başarılı oldukları görülmüştür (Clark, 2001).
Schuster ve Mouzon kelime öğretiminde Barok müzik kullanımının klasik müzikle
kelime öğretimine göre % 12, sessizliğe göre ise % 24 daha etkin olduğunu saptamıştır
(Schuster ve Mouzon,1982).
1982 yılında Render ve Boyle Telkin Yöntemi ile ilgili hayal yolculuğu çalışması
yapmışlardır. Hayal yolculuğu çalışması genellikle Telkin Yönteminde öğrencilere öğretilmesi
hedeflenen kavram ve bilgilerin bilinçaltı düzeyde öğretilmesi için müzik eşliğinde yapılan bir
uygulamadır. Öğretmen hedef kelimeleri veya kavramları genellikle bir hikaye veya bir metin
üzerinden müzik eşliğinde öğrencilere vermektedir. Bu uygulamada arka planda barok müzik
eşliğinde okunan metni öğrenciler gözleri kapalı bir şekilde dinlemekte ve metinde geçen
hikâyeyi ya da mekânı zihinlerinde canlandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışma barok müzik
aracılığıyla öğrencilerin bilinçaltına hedef kelimelerin yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır.
Boyle ve Render, bu çalışmada yer alacak öğrencileri ise üç gruba ayırmışlardır. Buna göre
birinci gruptaki öğrencilere herhangi bir rahatlama uygulaması yapılmamıştır. İkinci gruptaki
öğrencilere ise yapılacak yaratıcılık testinden önce barok müzik eşliğinde hayal yolculuğu
uygulaması yapılmıştır. Üçüncü ve son grupta ise öğrencilere müzik kullanılmadan toplamda
beş hayal yolculuğu çalışması yapılmıştır. 2 haftalık çalışma sonucunda öğrencilerle yapılan
hayal yolculuğu çalışmalarının endişe, kaygıdan kurtulma ve yaratıcılık konularında faydalı
olduğu gözlemlenmiştir (Render, 1982).
Stein, Hardy ve Totten (1982) Telkin Yöntemi’nin İngilizce kelime öğretimi ve
kalıcılık üzerindeki

katkısını incelemişlerdir. Oluşturulan üç grupta şu aşamalar takip

edilmiştir. Birinci grupta barok müzik eşliğinde ders anlatılmış, ikinci grupta hem barok
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müzik hem de görsel materyaller yardımıyla ders anlatılmış ve son grupta ise ne müzik ne de
görsel materyal kullanılmamıştır. Bu araştırmanın sonucunda müzikle öğrenen grubun
hatırlama testinde başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Hatırlama ve kalıcılık testinde ise müzik ve
görsel materyallerin kullanıldığı ikinci grubun daha başarılı olduğu görülmüştür. Sonuçta
eğitim öğretim sürecinde birden fazla kanalın kullanılmasının öğrenmede kalıcılığı pozitif
yönde etkilediği tespit edilmiştir (Stein, 1982).
Cooper 40 denekle 1986 yılında Telkin Yöntemi esaslarından rahatlama egzersizlerini
kullanarak İngilizce kelime öğretimi gerçekleştirmiştir. Deney ve kontrol grubunun her ikisine
de TY esaslarına göre İngilizce kelimeler öğretilmiş ancak sadece deney grubuna rahatlama
egzersizleri yaptırılmıştır. On haftalık çalışmanın sonucunda rahatlama egzersizlerinin
öğrencilerin akademik başarılarında etkin olmadığı ancak sınıf içi iletişimi ve sınıf atmosferini
pozitif yöndedeğiştirdiği belirlenmiştir (Cooter, 1986).
FFelix ilgili çalışmasında, TY ile ilgili yapılan dil öğretim çalışmalarını Kontrol ve
Deney gruplu çalışmalar olarak gruplandırmış ve sonuçta TY’nin özellikle müzik ve rahatlama
aktivitelerinin kullanıldığı dil öğretim çalışmalarında pozitif etkisi bulunduğunu ortaya
koymaktadır. Çalışmaların bazılarında başarı artarken süre kısalmakta, bazılarında ise çevresel
ve duyuşsal değişkenlerin olumlu rol oynadıkları görülmektedir (Felix, 1989).
Nelson TY ile okuma becerisi ve kelime öğretimi üzerinde ilkokul dördüncü sınıf
öğrencileriyle bir çalışma yapmış ve kontrol grubu öğrencilerinin derslerde daha aktif
olduklarını, devamsızlık ve kaygı düzeylerinde azalma görüldüğünü rapor etmiştir. Ayrıca
kontrol grubu öğrencilerinin başarı testlerinden anlamlı düzeyde yüksek puanlar almışlardır
(Nelson, 1989).
1990 yılında yapılan bir çalışmada Caliendo (1990), alan yazından derlediği örnek
öğretmenin özellikleri ile TY’deki öğretmen modelini karşılaştırmış ve sonuçta bu iki
öğretmen tipinin benzeştiğini ortaya koymuştur. TY ile ders anlatan öğretmenlerin sanatı bir
araç olarak kullanarak öğrencilerde olumlu düşünceler oluşturdukları ve bunun sonucunda
daha aktif bir sınıf ortamı hazırladıkları belirtilmektedir. Schuster, TY kapsamında mükemmel
öğretmenin özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:
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Mizah algısı olan, iyimser, yaratıcı, disiplinli, sabırlı, kolaylaştırıcı, eğlenceli, dengeli,
kendini ve çevresini keşfetmeye açık, tasarım ve sanata açık ve aynı zamanda dersine girdiği
öğrencilere rol model olabilen ve olumsuzlukları olumluya çevirebilen ve en önemlisi
öğrencilere nasıl daha iyi öğrenebileceklerini öğreten öğretmendir.
Türkiye’de 1990 yılında Harp okullarında yapılan bir çalışmada Dinçay, temel
seviyede İngilizce öğretiminde TY’nin öğrenci başarısına etkisi üzerinde bir çalışma
yapmıştır. Deney ve kontrol gruplarının da olduğu bu çalışma sonucunda iki grup arasında
anlamlı bir başarı farkı bulmuştur (Dinçay, 1990).
Saleh (1993) yaptığı doktora tezinde Lübnanlı öğrenciler üzerinde TY’nin rahatlama
tekniklerinin kelime öğrenimi ve hafıza kapasiteleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Yirmi
haftalık çalışma sonucunda TY’nin öğrencilerde İngilizce öğretiminde dinleme, okuma
anlama ve yazma becerilerini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. İstatistikler
öğrencilerin dil derslerinde sadece eğlenmekle kalmadığını aynı zamanda öğrendiklerini, daha
uzun süre hafızada tutabildiklerini göstermektedir.
Moreno (1987), Porto Riko’da Telkin Yöntemi yabancı dil olarak İngilizce öğrenen
birinci sınıf kolej öğrencileri ile bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada TY’nin öğrencilerin
iletişim becerileri ve yetkinlikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Araştırma sonucunda

deney grubu öğrencilerinin, Dil Kulak Alışkanlığı Yöntemi (DKA) ile İngilizce öğrenen
kontrol gurubuna göreiletişim ve konuşma becerilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Du-Babcock (1986), San Francisco üniversitesinde yaptığı çalışmasında Güney Asya
ülkelerinden gelen ve Amerika’da İngilizce öğrenen mültecilerle yaptığı çalışmada Telkin
Yöntemi’nin yabancı dil olarak İngilizce kelime öğretimindeki etkisini gözlemlemiştir.
Toplam sekiz hafta süren çalışma sonucunda Telkin Yöntemi ikinci dil olarak İngilizce
öğrenen mültecilerin hem öğrenme hem de öğrencilerin sözel becerilerinin gelişimine katkıda
bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada gramer öğretimi öncelikli hedef olmadığı için gramer
becerileri ölçülmemiştir.
Rivera (2011), ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmasında öğrencilerde
İngilizce öğrenme motivasyonunu ve derse karşı ilgiyi arttırmada Telkin Yöntemi etkisini
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araştırmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin görüşleri bir anket aracılığı ile alınmış ve buna
göre öğrencilerde derse ilginin yüksek oranda arttığı tespit edilmiştir.
Davis (2007), Sınflarda Yabancı Dil Öğretimi’nde Uygulamalar ve Stratejiler adlı
çalışmasında gönüllü öğretmenler ve öğrencilerle Telkin Yöntemi (Suggestopedia) üzerine
çalışmalar yapmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yöntemin diğer geleneksel öğretim
yöntemlerine göre pozitif katkılarının olduğu ve öğrencilerdeki dil becerilerini olumlu yönde
arttırdığı saptanmıştır.
Parisian (1997) yaptığı çalışmada İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen dokuzuncu
sınıf öğrencilerin dil becerilerinin arttırılmasında doğal zeka modeli adı altında bir proje
yürütmüştür. Araştırmada Lozanov öğretim modelinin temelini oluşturan Nörolinguistik
Programlama (NLP) ve Telkin yöntemlerini (Suggestopedia) kullanılmıştır. Deney grubunda
Telkin Yöntemi kullanılırken, kontrol grubu öğrencilerine Gramer Çeviri yöntemi kullanılarak
dil öğretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin, kontrol
grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları görülmüştür.
Chavez (1997), temel seviyede California’daki okullarda temel ve orta seviyede
yabancı dil olarak İspanyolca öğrenen 1776 ortaöğretim öğrencisiyle toplam beş yıllık bir
çalışma yapmıştır. Öğrencilere dönem arasında vize sınavı ve dönem sonunda final sınavı
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin İspanyolca

dersindeki başarısında

öğretmen ve çevrenin öğretim yönteminden daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. , dil
öğretiminde nın ders materyalleri ve kitaplardan daha önemliTelkin Yöntemi esaslarından
olan üzerindeki etkisi ortaya konmuştur.
Steckel (2005), Temel seviye Fransızca-I ve Fransızca-II derslerinin öğretiminde
Telkin yöntemi ilkelerinden müzik kullanımı kullanımı vinAraştırma sonucunda kontrol grubu
öğrencileri ile deney grubu öğrencilerinin testlerde başarısında bir farklılık olmadığı ancak
deney grubu öğrencilerinin derste müziğin kullanımına bağlı olarak daha rahat ve katılımcı
oldukları görülmüştür. Bu çalışma Telkin Yönteminin ana ilkelerinden olan müziğin öğrenci
motivasyonu ve davranışları üzerinde olumlu etkilerini göstermesi açısından önemlidir..
Araştırma sonunda elde edilen bulgular Telkin Yönteminde kullanılan müziğin öğrenmede
kalıcılığı sağlamada etkinliğini ortaya koymaktadır.
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Te-Hsien Chen (2013) tarafından yapılan doktora çalışmasında TY ilkelerinin kelime
öğretimi ve konuşma becerisi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Sözü edilen çalışma
sonucunda Telkin yöntemi ile kelime öğretimi yapılan grubun sözel becerilerinde istatistiksel
olarak bir artış olduğu belirtilmiştir.
Foster (1988), ortaöğretim okullarında hızlandırılmış öğrenme ve Telkin Yöntemi
kullanımı konusunda yaptığı çalışmada altı öğretmen ile Telkin Yöntemi’nin altı esasının
uygulanması (çocuklaşma, otorite, çift yönlülük, tonlama, ritim, müzik, yarı edilgenlik) ve bu
kavramların yabancı dil öğrenen öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre öğretmenlerin sınıfta uygulamış oldukları Telkin Yöntemi (Suggestopedia)
ilkelerinin yabancı dil öğrenen öğrencilerin beklentilerine en uygun model olduğu tespit
edilmiştir. Bu yöntemin uygulandığı öğrencilerin dil öğrenme becerilerinde artış gözlenmiştir.
Stearns (2015) Illionis Üniversitesi’nde yabancı dil olarak İngilizce öğrenen on Türk
öğrenciyle yaptığı çalışmada müziğin İngilizce kelimelerin telaffuzu üzerine etkisini
araştırmıştır. Araştırma sonucunda müzik kullanımının öğrencilerin İngilizce kelime
öğreniminde ve telaffuzlarında etkili olduğu ortaya konulmuştur.
Kleinman (2006) yaptığı araştırmada temel seviye yabancı dil olarak İspanyolca
öğrenen yetişkinlerin eğitiminde müziği kullanmıştır. Katılımcılara özelde Arjantin kültürü ve
Tango dansı eşliğinde dil öğretimi yapılmıştır. Çalışmada bütünsel öğrenme modelleri ve
Telkin Yöntemi ilkeleri uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda çoklu duyusal öğretim
metotlarının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve sevdirici bir etki oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca
katılımcıların kültürel öğeler ve dans gibi kinestetik öğrenme modellerini daha çok
sahiplendikleri ve bunun doğal sonucu olarak öğrenmede kalıcılığı sağladığı görülmüştür.
Mackowiak (2004), Michigan üniversitesinde yaptığı çalışmada üniversite hazırlık
sınıflarında yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilere İngilizce fiil kalıplarının
öğretilmesinde yine İngilizce şiir ve şarkıları kullanmıştır. Yabancı dil olarak temel seviyede
İngilizce fiil formlarının öğretiminde TY’nin etkilerini ele almıştır. Yapılan deneylerin
sonuçları incelendiğinde şarkı dinleyen gruptaki öğrencilerin gramer sorularına daha doğru
cevaplar verdiği kaydedilmiştir. Bunun yanısıra şarkı dinlemenin öğrencileri eğlendiren bir
yönü olsa da sadece şarkı dinletilmesinin pedagojik artısının olmadığı da tespit edilmiştir.
Öğretilecek konuya yönelik şarkıların seçiminin önemi üzerinde durulmuştur. Mackowiak
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burada dil öğretimi ve müzik arasındaki ilişki olduğundan ve yabancı dil öğretiminde
kullanılan müziğin hayatın içindeki ritmin bir yansıması olduğundan bahsetmiştir. Şarkıların
seçiminde A1 ve A2 seviyelerinde hedeflenen becerilere yönelik gramer kalıplarını içeren
şarkılar güncel şarkılar taranarak belirlenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
şarkılar yoluyla gramer öğretimi konusunda yapılmış akademik çalışmalar sınırlıdır.
Dawson (2003) tarafından yapılan çalışmada müzik dinlemenin yabancı dil öğrenen
ünversite birinci sınıf öğrencilerinin okuma anlama becerileri üzerindeki etkisi üzerinde
durulmuştur. Yapılan bu çalışmada kullanılan Mozart müziğinin özellikle yetişkinler üzerinde
olumlu etkiler yaptığı gözlemlenmiştir (Rauscher, 1993). Deney grubundaki öğrencilerin diğer
öğrencilere oranla okuma anlama testleri ve kelime testlerinden yüksek notlar aldıkları
görülmüştür.
Bjorklund (2002) tarafından yapılan ESL sınıflarında Müziğin Kullanımı adlı yüksek
lisans tezinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilere ve bu öğrencilere
İngilizce öğreten öğretmenlere anket soruları yöneltilmiş ve müziğin ders ortamına ve öğrenci
motivasyonuna etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda öğretim sırasında müzik kullanan
eğitimcilerin, öğrencilerden pozitif tepki aldıkları ve öğrencilerin bu sayede konuşma
becerilerinde belirgin bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
Oliver (1996), yaptığı çalışmada müziğin öğrenci duyguları ve okuma anlama
performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma aynı zamanda ders esnasında Barok,
Newage müzik ile sınıftaki doğal gürültününöğrenilen bilginin kalıcılığı arasındaki ilişkiyi
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenme ortamında verilen arka
plan müziğinin dil becerilerinin kazandırılmasında olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.
Müziğin öğrenme üzerindeki etkilerini göstermesi yönüyle bu çalışma Telkin Yönteminin
tezlerini desteklemektedir.
Medina (1991), doktora çalışmasında

Amerika’da yabancı dil olarak İngilizce

İngilizce öğrenen öğrencilerin Lübnanlı öğrencilerin kelime öğrenme becerilerinde Telkin
Yönteminin etkilerini incelemiştir. Araştırma sonucunda müzik kullanımının üniversite
hazırlık sınıflarında okuyan ve İngilizce öğrenen öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavındaki
başarısında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
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Held (1976) doktora çalışmasında beşinci ve altıncı sınıftaki öğrencilere kelime
anlamlarının öğretiminde Telkin Yöntemini kullanmıştır. Uygulama sonucunda yapılan
kalıcılık testinde deney grubu öğrencilerinin kontrol grubuna kıyasla daha başarılı oldukları
sonucuna varılmıştır.öğrenen deney grubu öğrencilerinin diğer gruba göre daha başarılı
oldukları tespit edilmiştir.
Akbıyık (2007) “Bilgisayar destekli sunumlar: Hızlandırılmış Öğrenme Tekniklerinin
Modern Uzantısı” adlı çalışmasında

beşinci sınıf Fen Bilgisi dersleri Telkin Yöntemi

esaslarına göre anlatılmış ve öğrenci tutumları ile bilginin kalıcılığı sınanmıştır. Araştırma
sonucunda müzik ve görsel materyallerle yapılan Fen Bilgisi derslerinin öğrenciler tarafından
daha eğlenceli bulunduğu ve daha bilgide kalıcılığın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
1998 yılında Askeri okullarda okuyan ve rastgele yollarla seçilen 24 öğrenci ile yapılan
çalışmada Aktürk (1998), Telkin metodu kullanılarak temel seviyede İngilizce kelime öğretimi
yapmıştır. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın sonucunda yapılan kontrol sınavında, deney
grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları
görülmüştür.
2010 yılında Türköz tarafından yapılan çalışmada Telkin Yöntemi kullanılarak yabancı
dil olarak temel seviyede İngilizce kelime öğretimi yapılmıştır. Çalışma sonucunda deney
grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla daha başarılı sonuçlar aldıkları
görülmüştür (Türköz, 2010).
Telkin yöntemi üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında genel olarak araştırmacıların
müzik ve konser sunumu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Otorite, çocukluk, tonlama gibi
bağımsız değişkenlerin arka planda kalması

yöntemin tam olarak uygulanmasını

güçleştirmektedir. Lozanov (1979)’a göre başarılı bir telkin seansı için tüm telkin esaslarının
aynı önem derecesinde uygulanması şarttır. TY günümüzde Hızlandırılmış Öğrenme, Hızlı
Öğrenme vb. isimlerle anılsa da yöntemin esaslarına uygun yapılmış çalışmalar azdır. Telkin
yönteminin etkinliğinin ortaya konulması yöntemin tüm esaslarının sınanmasına bağlıdır.
LeHecka Telkin Yöntemi’nin ana ilkelerinden olan Rahatlama ve müzik ilkelerinin
bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmaları ve bunların sonuçlarının analizini yapmıştır.
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Rahatlama egzersizlerinin öğrenme üzerindeki etkisi bir çalışmada olumlu iken bir
başka çalışmada olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka çalışmada ise rahatlama
çalışmalarının öğrenme üzerindeki etkisi ortaya konulamamıştır. Dipamo ve Job (1991)
tarafından hazırlanan aşağıdaki tabloda günümüze kadar yapılmış ve TY’nin ilkelerinden olan
rahatlama ve müziği bağımsız değişken olarak alan çalışmalar sıralanmıştır.
Tablo 1.1.10.1. Rahatlamanın Bağımsız Ana Değişken Olarak Alındığı Çalışmalar
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Tablo 1.1.10.2. Rahatlamanın Bağımsız Ana Değişken Olarak Alındığı Çalışmalar

Tablo 1.1.10.3. Sürelerine Göre Yapılan Telkin Yöntemi Çalışmaları (Kısa Dönemli
Çalışmalar)
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Tablo 1.1.10.4. Sürelerine Göre Yapılan Telkin Yöntemi Çalışmaları (Orta ve Uzun
Dönemli Çalışmalar

1.1.11. Telkin Yönteminin Meditasyon ve Yoga İlişkisi
Lozanov ilk TY deneyinde Hintli Strotaya yogilerinin kullandığı meditasyon ve hipnoz
yöntemini kullanmıştır ancak daha sonraları hipnoz ve meditasyonu yöntemin ana
esaslarından çıkarmıştır. Klasik müzik yardımıyla hipnoz olmadan da kişilerin telkin
edilebileceğini belirtmiştir (Bancroft, 2005). Meditasyon hali kişilerin gözleri kapalı bir
şekilde oturarak rahatladığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Meditasyon sürecinde beyinde
alfa dalgalarının arttığı, ayrıca bireyde kaygı düzeyinin azalarak zihinsel rahatlamanın
gerçekleştiği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Bancroft, 2005). Meditasyonun
öğrenmeyi ve yaratıcılığı daha etkili kıldığı yönünde çeşitli bulgular bulunmaktadır (Akbıyık,
2007).
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Yoga, Hint Felsefesi’ne göre bedene egemen olmayı amaçlayan bir felsefe sistemidir
(TDK, 2010). Lozanov,

üzerinde yaptığı ilk çalışmalarda yoga ve meditasyon üzerinde

çalışmalarda bulunmuştur. Yogilerin devasa uzunluktaki

metinleri ezberlediklerini gören

Lozanov, bunun bir hiperamnezi (yüksek zihinsel kapasite durumu) olduğunu hiperamneziye
ulaşmanın en kolay yolunun da aynen yogilerin yaptığı gibi bedeni rahatlatmak olduğu
sonucuna varmıştır. Bu sayede yogadaki bazı bileşenlerin Telkin Yöntemi’ne adapte
edilebileceğine karar vermiştir (Birkholz, 2003). Yogilerin kalp ritmi ve beyin dalgaları gibi
biyolojik yönleriyle alakalı ölçümler
de bulunmuş ve rahatlamanın farklı türleri ve kişisel
odaklanma üzerinde çalışmalar yürütmüştür. Lozanov yogiler üzerinde yaptığı çalışmalar
sonucunda kalp atış hızının yavaşladığı ve beyinde alfa dalgalarının arttığı dönemlerde
kişilerin daha etkin ve hızlı bir şekilde öğrendikleri sonucuna varmıştır (Bancroft, 2005).
1.1.12. Rahatlama Alıştırmaları ve Telkin Yöntemi
Ruh ve beden birbirini tamamlayan parçalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoga’da bir
kişi yorgun veya rahatsız bir durumdayken konsantre olamamaktadır. Zihin ve beden sürekli
ilişki halinde olduğundan rahatlama ve nefes alma egzersizleri çok önemlidir. Telkin Yöntemi
(Suggestopedia) ilk uygulamalarında öğrenciler Yoga’da kullanılan ve bedeni rahatlattığına
inanılan Savasana pozisyonunda oturmaktaydılar (Bancroft, 2005). Ayrıca öğrenciler derse
başlamadan önce bir nesneye odaklanma egzersizleri de yapmaktaydılar. Barzakov (1982)
Telkin Yöntemi ilk dönemlerinde yapılan çalışmalarda rahatlama egzersizlerinin yapıldığını
belirtmektedir. LeHecka (2002) ise rahatlama egzersizlerinin öğrenmeyi daha etkin kılacağını
öne sürmektedir. Yapılan çalışmada araştırmacı tarafından dersin başlangıcında barok müzik
eşliğinde rahatlama egzersizleri yapılarak öğrenciler derse motive edilmiştir.
1.1.13. Beyin Modelleri ve Telkin Yöntemi İlişkisi
Telkin Yöntemi üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar beyin modelleri ile Telkin
Yöntemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmışlardır (Bancroft, 2005; Schuster, 1978).
Bu araştırmalar sonucunda bazı bulgulara ulaşılmıştır.
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1.1.13.1.Sağ ve Sol Beyin Yarımküreleri Modeli ve Telkin Yöntemi
Beynimizin iki yarımküresi ile ilgili ilk çalışma Roger Sperry tarafından beynin iki
yarımküresi arasındaki bağlantıları kopmuş (korpus kalasum) hastalar üzerinde yaptığı
çalışmalarla gündeme gelmiştir. Bu çalışmada beynin iki yarımküresi arasında bağlantıları
kesilmiş bireylerin farklı davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir (Post, 1998). Her iki
kulağımıza da aynı bilgi gönderilmesine rağmen beynimizin sol yanı mesajın mantıksal
çerçevesi ile sol lobu ise mesajın duygusal ve soyut yönü ile ilgilenmektedir (Bancroft, 2005).
Beyinle ilgili çalışmalar beynimizin sol yarımküresinin sözel beceri ve detaylarla
ilgilendiğini, sağ yarımkürenin ise mantık ve matematikle ilgilenen bir çalışma sistemine sahip
olduğunu ispat etmiştir (Meritt, 1990). Sağ ve Sol beyin modeline göre beyninin sol
yarımküresini kullanan kişiler analitik ve mantıklı düşünen, doğrusal öğrenen ve kendini sözle
ifade eden kişilerdir. Sağ yarımküresi aktif olan kişiler ise kendini sözel olmayan yollarla
ifade eden sentezci kişiliklerdir (Post,1998). Telkin Yöntemi açısından bu modelin müzik,
tonlama ve ritim, drama gibi aktivitelerle beynin her iki lobunun da harekete geçireceği
anlaşılmaktadır (Bushman, 1976). Bu model 1981 yılında

Elektroensefalografi (EEG)

kayıtlarıyla yapılan araştırma bulgularından sonra sorgulanmaya başlanmıştır (Brown,2007).
EEG kayıtlarına bakıldığında bireylerin bir işi yaparken sadece sağ veya sol bölümde değil
beynin tümünde sinyaller oluştuğu gözlemlenmiştir.
Sonraları geliştirilen bir başka teknik olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile
beynimizin aktif bölgelerinin tespiti kolaylaşmıştır. Bu taramalar sonucunda beynin üzerinde
çalıştığı durum veya konu ile beyindeki sinyallerin örtüşmediği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada
zekâ seviyesi düşük olan kişilerle yapılan deneylerde bu kişilerin beyninin normal insanların
beyninden daha etkin olduğu görülmüştür. Depresyonda olan kişilerin beyinlerinin daha az
aktif olduğu tespit edilmiştir. Bazı araştırmacılar ise bu modelin beyni açıklamakta basit
kaldığını iddia etmektedir (Atkinson, 1968). Bugün bu model eğitimciler tarafından öğrenme
ortamlarının tasarlanmasında etkin olarak kullanılmaktadır. Telkin Yöntemi sağ ve sol lobun
kullanımını öngördüğünden deneklerin beyin model sistemleriyle örtüşüp örtüşmediğine
bakmak yerine, çalışmamızda ders materyallerinin hazırlanmasında her iki beyin modeline de
hitap etmeye çalışılmıştır.

36

1.1.13.2. Triune Beyin Modeli ve Telkin Yöntemi
Paul McLean (1954) tarafından geliştirilen bu modele göre insan beyni sürüngen,
memeli ve korteks adı verilen ve herbiri kendine özgü özellikler gösteren 3 katmandan
oluşmaktadır. Katmanlar birbirleriyle ilişki içinde olmalarına rağmen kendi içlerinde kimyasal
çalışma şekilleri yönüyle farklılık göstermektedir. Bu sistemde katmanlar birbirleri ile ilişki
halindedir ancak her katmanda farklı kimyasal tepkimeler oluşmaktadır. Açlık, susuzluk,
cinsel ihtiyaçlar

ve benzeri dürtüler Sürüngen katman tarafından kontrol edilmektedir.

Duygular Memeli katmanda işlenmektedir. Korteks ise düşünme ve mantık ile ilişkilidir.
MacLean İnsanların da sürüngen davranışları olduğunu öne sürmekte ve insanların gerek
sınırlarını korumada, gerek sosyal hiyerarşiyi sağlamada veya çiftleşmede sürüngen
davranışları gösterdiğini söylemektedir. Bu noktada okula yeni gelen öğrencinin arkadaşları
tarafından gördüğü muameleyi sürüngenlerin aralarına yeni katılan sürüngene uyguladıkları
şiddet davranışına benzetmektedir (MacLean,1973).
Bu modele göre bilgi duyusal uyarım sağlanabilecek seviyede sunulabilirse insandaki
saklı kapasite kullanıma dahil edilebilir. Bushman (1976) beyin ve insan bedeni arasındaki
ilişkide limbik sistemin önemli roller üstlendiğini ifade etmektedir. Bushman, ayrıca sinirsel
uyarıların beyne iletilmesinde kimyasal tepkimeye uğramış moleküllerin önemi üzerinde de
durmuştur (Bancroft, 2005).
Telkin Yöntemi insan beynini parçalı değil birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak ele
almaktadır. Beynin farklı bölgelerinin entegrasyonu duygusal ve mantıksal, bilinç ve bilinçaltı
aktiviteleri gerekli kılmaktadır. Lozanov, birbirine geçmiş bu süreçlerin doğru işlemesi için
öğrencilere parça-bütün, bütün-parça ilişkisinin anlatılması gerektiğini belirtmektedir.
Lozanov (2009)’a göre Telkin Yöntemi’nin öğrenme ilkelerinden kaygının azaltılması
ve öğrenmenin daha rahat ortamda gerçekleştirilmesi sonucunda beyinde endorfin, enkalafin
gibi moleküllerde artma gözlenmektedir. Bunun yanısıra seanslar boyunca çalınan müziğin
etkisiyle beyinde enkalafin düzeyi artırılarak beynin uyarılması sağlanmaktadır (Clynes,
1982).
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Telkin Yönteminde kaygı ve endişenin yok edilmesiyle beynimizde oluşan ve kısa ve
kalıcı bellek üzerinde negatif etkilere sahip seretonin, dopamin, adrenalin ve kortizol gibi
nörotransmiterlerin azalması sağlanmaktadır (Clark, 2001).
Diğer taraftan insan beynindeki limbik sistem, istem dışı yapılan davranışlar ve
düşünceler arasında bir tür köprü görevi görmektedir. Bu modele göre beyin becerilerine
uygun işlerle meşgulken daha etkindir ancak baskı altındayken bilişsel becerileri azalmaktadır.
Bellekle de yakın ilişki içinde olan hipokampüs beyinde strese duyarlı bölüm olmasından
dolayı öğrenme ortamı kaygılardan ve endişeden uzak olmalıdır (Post, 1998). Sonuç olarak bu
modelde kaygılardan arındırılmış bir eğitim ve öğretim ortamının oluşturulmasında duygulara
önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Yukarıda sayılan özelliklerinden dolayı
gerek ders ortamının hazırlanması, gerekse ders materyallerinin tasarlanması sürecinde
öğrencilerdeki kaygı, endişe ve korkuyu en aza indirecek yaklaşımlar uygulanmıştır. Müziğin
kullanılmasıyla bireylerdeki korku ve endişe en aza indirilmiş ve böylece rahat bir öğrenme
ortamı oluşturulmuştur. Rahat bir sınıf ortamı ve profesyonel bir eğiticinin varlığı öğrencilerin
derse daha fazla motive olmalarını sağlamıştır.
1.1.13.3. Biyolojik Geribildirim ve Telkin Yöntemi
Biyolojik

geribildirim,

insanın

farkında

olmadığı

fizyolojik

ve

bedensel

fonksiyonlarının uygun cihazlar yardımıyla ölçüle
rek bu fonksiyonlarını kontrol altına alması
işlemidir. 1970’li yıllarda Avrupa ve Amerika’da hastaların ilaçsız tedavi edilmesi konusu
popülerlik kazanmış ve bunun sonucu olarak meditasyon ve hipnoza ilgi artmıştır. Bunun
doğal bir sonucu olarak insanlar biyolojik dönüt konusuyla ilgilenmeye başlamışlardır.
Gelişen teknoloji sayesinde bu geri bildirimde kullanılan ölçüm aletleri küçülmüş ve
insanların kendi biyolojik dönütlerini kontrol edebilmelerine imkân tanımıştır

(Bancroft,

2005). Beyin dalgaları Biyolojik geribildirim ile ilgili ilginç noktalardan birini
oluşturmaktadır. Beyin çalışırken farklı boyut ve titreşime sahip elektromanyetik dalgalar
yayar. Frekans değerlerine göre bu dalgalara farklı isimler verilmiştir. Beyin Alfa, gama, beta
ve teta adında 4 farklı dalga yayar. Kişi uyanık ve huzur içindeyken beyninde alfa dalgaları
yayılmaktadır. Beta dalgaları tam uyanıkken delta
oluşmaktadır (Bancroft, 2005).
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derin uykuda, teta ise uyku öncesi

Araştırmalar öğrenme açısından en uygun dalganın alfa olduğu ortaya koymuştur.
Telkin Yönteminde kullanılan müziğin beyinde alfa dalgaları oluşturduğu bulunmuştur.
Clynes (1982), Biyolojik geri bildirimin en etkin uygulama alanlarından birinin eğitim
olduğunu ifade etmektedir. 1960’lardan günümüze biyolojik geri bildirimi öğrenme ortamında
öğrencilerin odaklanması ve rahatlamasını sağlayarak öğrenmede kalıcılığı sağlamak adına
eğitimde kullanılmaktadır (Cooter, 1980).
Meditasyon yapan kişilerde alfa dalgası oluşmakta ve bunun sonucunda öğrencilerde
kaygı yok olarak rahatlama oluşmaktadır (Bancroft, 2005). Öğrencilerin dört saatlik ders
sonunda bile yorgunluk belirtisi göstermeden daha huzurlu uyudukları yapılan araştırmalarla
ortaya konmuştur (Erdelyi, 1996). Öğrencilerle yapılan anketlerde öğrencilerin TelkinYöntemi
ile daha huzurlu ve başarılı oldukları ve yöntemin öğrenciler üzerinde olumlu psikolojik
etkiler bıraktığı gözlemlenmiştir (Gateva, 1991). Alfa dalgalarının dinlenmiş ve uyanık olan
bireylerde görüldüğü tespit edilmiştir.
Minewiser (2000), Barok müzik dinleme sayesinde beyinde alfa dalgalarının artacağını
belirtmektedir. Lozanov (1978) çalışmalarında konser dinleme durumundaki kişilerde
uyuklama durumunda beyinden yayılan teta dalgalarının azaldığını ve zihnin aktif duruma
geçtiğinde yayılan alfa dalgalarının çoğaldığını tespit etmiştir. Bancroft (2005), alfa
dalgalarının odaklanmayı ve hafıza gücünü arttırdığını öne sürmektedir. Lozanov, konser
sunumları sırasında gözlenen alfa dalgasının hiperamnezi (yüksek zihinsel beceri durumu) ile
yakından ilgili olduğunu söylemektedir. Fakat burada salt müziğin mi yoksa metnin müzikle
okunmasının mı alfa dalgalarını netice verdiği açıklanmamıştır.

Bazı araştırmacılar alfa

dalgalarının kaygı sorunu olan kişilerde kullanılmasının faydalı olacağı görüşündedirler. Stres
ve kaygı şikayeti olan hastalarda alfa dalgasının daha az yayımlandığı ortaya konulmuştur
(Gateva,1991).

Barok müziğin insan beyninde alfa dalgalarını ortaya çıkardığı gerçeği

eklenecek. Barok müzik eşliğinde yapılan çalışmamızda deneklerin rahatlamaları ve beyinde
alfa dalgalarının oluşumu hedeflenmiştir. Müzik ve insan beyni üzerinde yapılan çalışmalar
Barok müziğin beyinde alfa dalgaları oluşturarak bireyin rahatlamasına yardımcı olduğunu
ortaya koymuştur (Schuster,1982).
Budzynski (1977) aynı şekilde beyinde teta dalgalarının fazla olduğu durumda bilginin
geri çağrılmasında zorluklar yaşandığını ifade etmiştir. Diğer taraftan Cooter (1980), Telkin
Yöntemi ile tüm beynin çalıştırılarak bu sorunun çözülebileceğine dikkat çekmektedir.
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Lozanov’un Sofya’daki araştırma merkezinde yaptığı uygulama sonrasında öğrencilerin kan
basıncıyla nabızlarında düşüş gözlenmiştir. Öğrencilere anket soruları yöneltilmiş ve bu anket
sonuçlarına göre öğrencilerin ders sonucunda kendilerini daha sosyal ve mutlu hissettikleri
belirtilmektedir. Bu çalışmamızda da beyinde alfa dalgaları oluşturmaya yarayan barok müzik
rahatlama egzersizleri sırasında kullanılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak öğrencilerde
motivasyon artışı gözlenmiştir.

1.2. Yabancı Dilde Kelime Öğretimi
Türkçe Sözlük kelimeyi, “anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük” olarak
tanımlamaktadır (TDK, 2010). Zeynep Korkmaz’a göre kelime “bir veya birden çok heceli ses
öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşanlar arasında zihinde tek başına kullanıldığında belli bir
kavrama karşılık olan, belli bir duygu ya da düşünceyi yansıtan somut veya soyut kavramlar
arasında ilişki kuran dil birimidir” (Korkmaz,1992). Kelime düşünce ve hareketlerimiz sonucu
oluşan tecrübelerimizin hafızada depolanmış hali olarak da tanımlanabilir.
Harris (1971)’e göre kelimeler üretilen ve alımlanan (productive-receptive) olarak iki
kategoride ele alınmaktadır.

Bu yaklaşıma göre alımlanan kelimeler okuma ve dinleme

yoluyla kazanılırken, üretime yönelik kelimeler ise yazma ve konuşma ile kazanılmaktadır.
Duyu organlarımız ile algıladığımız nesneler ve sembollerin dille ifade edilmesi sözcük
konuşma ve yazma becerileri kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Kelimeler ve kavramlar arasında
aslında güçlü bir ilişki vardır.
Kelime, söylendiği anda zihinde ona karşılık gelen kavram canlanmaktadır. Bu
kavramın zihinde oluşması için nesnenin zihinde bir tasavvurunun bulunması ve bu tasavvura
karşılık gelen bir sözün bulunması gerekmektedir (Aitchison, 2003). Bu şekilde zihindeki
imgeler, nesneler ve kavramlar sözcükler kanalıyla dile getirilmiş olacaktır. Bu yapısalcı
yaklaşıma benzerlik göstermektedir. Yapısalcı yaklaşıma göre kelimenin anlamı, salt kelime
değil, kelimelerin kendi içinde ve çevresel faktörler (toplum,coğrafya vb.) ile ilişkisinin ortaya
konulmasıyla mümkün olabilir (Kurzweil, 1996). Kelimeler aynı zamanda zihinsel ve
simgesel varlık ve kavramların da karşılığıdır. İnsanoğlu çevresindeki somut veya soyut
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varlıkları hafızasında tutmak için bu kavramlara karşılık gelen simgeleri kullanmaktadır
(Karatay, 2007).
Bir kelimeyi bilme o kelimeye ait ses, yapı ve anlam bilgisinin bilinmesi olarak kabul
edilmektedir. Kelime öğretimi ile ilgili çalışmalarda dikkate alınması gereken birçok nokta
bulunmaktadır. İlk olarak kelime sıklığı göz önüne alınarak öğretilecek kelimelerin
belirlenmesi gerekmektedir. Nation (2006)’a göre kelimelerin % 98 oranında bilinebilmesi
için İngilizcede 8000 ile 9000 kelime grubunun bilinmesi gerekmektedir. Milton ve Hopkins
(2006) tarafından yapılan bir başka derlem çalışmasında ise Avrupa Dilleri Öğretimi Çerçeve
Programına (ADÖÇ) göre en yüksek kelime sayısı 4500 ile 5000 olarak belirlenmiştir. Avrupa
Ortak Dil Çerçevesi (2001) dil öğretiminde en yüksek seviyeye ulaşan öğrenciler şu becerilere
sahiptir:
1. Öğrenciler hedef dile ait her türlü yazılı veya sözlü, somut veya soyut ifadeyi anlama,
yorumlama kabiliyetine sahiptir.
2. Hedef dildeki uzun ve karmaşık edebi veya edebi olmayan metinleri anlayabilir.
3. Hedef dilde belli bir düzen içinde düşüncelerini kelime dağarcığını kullanarak ifade
edebilir.

Morgan (2004) yukarıdaki hedeflere ulaşmada 4500 ile 5000 kelimenin yetersiz
olacağını ifade etmektedir. Kelime dağarcığı çalışmalarında ikinci bir mesele ise öğretilecek
hedef kelimelerin yüksek sıklık veya düşük sıklık grubundaki kelimelerden seçilip seçilmediği
konusudur. Yüksek frekanslı kelimeler genellikle içerik ve fonksiyon kelimelerinden
oluşmaktadır (McCarthy, 1997).
Düşük yoğunluklu (sıklık grubundan) kelimeler genellikle yüksek sıklık katsayısına
sahip olmayan ne akademik ne de teknik özelliği olan kelimelerdir (Nation, 2001). Yapılan
çalışmalar baz alındığında öğrencilerin başarılı bir dil kullanıcısı olabilmeleri için büyük
miktarda kelime dağarcığına sahip olmaları gerekmektedir (Aitchison, 2003). Diğer taraftan
yapılan başka çalışmalarda Nation (2001)’e göre daha az sayıda kelime bilmenin yeterli
olduğu ifade edilmektedir. Örneğin Japonya’da, İngilizce öğrenenler için yüksek frekanslı
kelime sayısı 2000 olarak belirlenmiştir Çin’de İngilizce öğrenenler için ise bu sayı 4000’dir
(Mahoney, 1997).
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1.2.1. Kelime Bilme Dereceleri
Kelime öğretimi çalışmalarındaki bir diğer konu da kelime bilgisinin seviyesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir kelimeyi bilme ya hep ya hiç şeklinde ele alınamayacak kadar çok
yönlü bir kavramdır (Aitchison, 2003). Nation (2001) ve Schmitt (2000)’e göre kelimenin
öğrenilip öğrenilmediğini gösteren birkaç gösterge bulunmaktadır. Schmitt: “Cümle içinde
gördüğümüz bir kelimeyi algılama ve anlama becerisine sahip olabiliriz ancak hepimiz görüp
anladığımız kelimeyi cümle içinde kullanamayabiliriz” diyerek bu noktaya dikkat
çekmektedir. Bu aslında bir kelimeyi bilmenin derecelerini de ifade etmektedir. Okunan ya da
dinlenen bir parçadaki kelimenin anlaşılması algı düzeyinde bir bilme iken yazma veya
konuşma sırasında bireyin zihnindeki bu algılanmış ve öğrenilmiş kelimeyi kullanması ise
üretime yönelik bir bilgiyi ifade etmektedir. Richards (2001), bir kelimeyi bilmenin aşağıdaki
bilme derecelerini içerdiğini belirtmektedir:
a) Duyulanı tanıma
b) Yazım şeklini bilme ve okumada kelimeyi tanıma
c) Kelimeyi oluşturan parçaları ve bu parçaların kelimenin anlamı ile arasındaki ilişkiyi
bilme
d) O kelimenin belirli bir anlamı taşıdığını bilme
e) Kelimenin algılanan bağlamdaki manasını bilme
f) Kelimenin ilgili olduğu temayı bilerek bağlama göre farklı anlamlarını bilme
g) O kelime ile ilgili kelimelerin varlığını bilme
h) O kelimenin geçtiği cümlede doğru kullanılıp kullanılmadığın bilme
i) O kelime ile oluşturulmuş sözöbeklerini bilme.

Richards (2001)’in yukarıda ifade edilen görüşlerine dayanarak kelime öğretimini esas
alan çalışmalarda kelime öğretimi ve bilmenin tüm seviyelerine hitap etmek mümkün değildir.
Yukarıdaki bilme ölçütl
eri temel alındığında yapılacak kelime öğretimi daha çok okuma ve
anlamaya yönelik bir çalışma olacaktır. Bu çalışmada kelimenin metin içinde fark edilerek
parça içindeki anlamının bilinmesi üzerinde ölçme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Kelime
dağarcığı ve kelime bilgisi kelimelerin anlamının bilinmesi olarak da algılanmaktadır.
Hatch ve Brown (1995) kelime ediniminin aşamalarını şu şekilde belirtmektedirler:
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Öğrenci önce sözcüğün harflerden müteşekkil kelime haliyle karşılaşmakta ve
yazılışını öğrenmektedir, sonra ise o kelimeye karşılık gelen manayı öğrenmektedir. Daha
sonra ise hafızada kelimenin formu ve anlamını birlikte kodlamaktadır. En son olarak ise bu
kelimeyi kullanmaktadır. Bir başka çalışmada ise kelimenin öğrenilmesinde beş aşamadan
bahsedilmektedir.

Buna

göre:

Önce

bilinmeyen

kelimenin

farkına

varmak,

onu

anlamlandırmak, yeni yapıyı içselleştirme, kelimeyi kendi ana dilindeki yapıyla özdeşleştirme
ve yeni bilginin aktif olarak kullanılması aşamalarıdır.
1.2.2. Kelimenin Üretim ve Algı Düzleminde Bilinmesi
Nation (2001)’a göre bir kelimenin bilinmesi üç kategoride ele alınmaktadır: Bunlar,
şekil, anlam ve kullanım”dır. Örneğin “bilmek” fiilinin şekil, anlam ve kullanım
kategorilerinde bilinmesi şu şekilde olacaktır:
Öğrenci “bilmek” fiilini duyduğunda veya okuduğunda “bilmek” fiilini eklerinden
bağımsız bir şekilde algılayıp kavrayabiliyorsa bu kullanıcının “bilmek” kelimesini Algısal
Düzeyde bildiği söylenebilir. Öğrenci eğer “bilmek” fiilini doğru yazıyor, doğru telaffuz
edebiliyor ise kullanıcının “bilmek” kelimesini Ür etimsel Düzeyde bildiği söylenebilir.
Eğer öğrenci “bilmek” kelimesinin yeni bir şeyler kazanmak ve bilginin artması
olduğunu kavrayabiliyorsa, ve “bilmek” kelimesini gördüğünde bilgi, görgü gibi eş anlamlı
kelimeler aklına gelebiliyorsa, bu kullanıcının “bilmek” kelimesini algısal düzeyde bildiği
söylenebilir. Üretimsel düzeyde bilgi kullanıcının kelimeye ait değişik formları doğru yerde
kullanabilmesini gerektirmektedir. “Bilmek” kelimesinin bir fiil olduğu, resmi veya kaba bir
kelime olmadığı gibi bilgiler bu bilginin algısal düzeyde olduğunun göstergesidir. Herhangi
bir

kelimenin

öğrenilmesi

aslında

birçok

kümülatif

işlemin

farklı

şekillerde

karşılaştırılmasının bir sonucudur ve kelime öğretimi bu karşılaştırmalardan bir yada birkaçını
yapabilir (Nation, 2001). Algısal düzeyde bilme, dinleme ve okuma aktiviteleri ile
yapılmaktadır. Algılama sürecinde öğrenci üretime dönük bir çaba gütmeden de verilen
kelimeleri öğrenebilmektedir.
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1.2.3. Kelimelerin Organizasyonu ve Mantıksal Leksikon
Anadil taşıyıcıları, iki dil taşıyıcılar veya çok dil bilenler zihinlerinde binlerce kelime
depolamaktadırlar. İnsan zihnindeki bu kelime hafızası, zihinsel kelime dağarcığı veya mental
leksikon olarak adlandırılmaktadır (Forster, 1976). Çok dilli yapıya sahip olan insanların
zihninde sözcükler sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutuldukları için konuşurken veya
yazarken ihtiyaçları olan kelimeyi zihinlerindeki kelimelerin arasından bulmakta zorluk
yaşamamaktadır. Bunun sebebi zihinde bu kelimelerin sistematik sınıflandırması olabilir.
Araştırmacılar kelimelerin zihinsel olarak sınıflandırılmasını insanoğlunun öğrenme becerisi
ve hızına bağlamaktadır (Aitchison, 2003).
1.2.4. Kelime Edinimi
Anadil taşıyıcılarında kelime öğrenimi yaparak yaşayarak gerçekleşmesine rağmen,
ikinci dil öğrenenler açısından oldukça zorlu bir süreçtir (Hales, 1983). Kelime öğrenimi
konusunda Schmitt (2000) şöyle demektedir: “Kelime öğrenim süreci aniden ve bütüncül
olarak gerçekleşen bir süreçtir. Dahası, kişisel belleğimizdeki kelime dağarcığımız zamanla
genişler ve bu kelimeleri aktif ve pasif kullanma becerimize bağlı olarak bunları kullanmada
ustalaşırız.”
Söz varlığının karmaşık yapısından dolayı bilim insanlarının hala keşfedemediği dil
öğretim alanları bulunmaktadır. Dil öğretiminde kelime ediniminin nasıl gerçekleştiğine
yönelik tutarlı ve mantıksal bir teori bulunmamaktadır ancak anadil, bağlam, yaş, dili
kullanma, güdülenme ve kültür söz dağarcığının öğrenilmesinde temel faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Türköz, 2010). Kelime öğrenimi konusunda yapılan araştırmalar iki
farklı sürecin varlığını ortaya koymuştur: Rastlantısal (Tesadüfi) ve Direkt (Açıktan)
Öğrenme.
1.2.4.1. Rastlantısal ve Direkt Edinim
Açıktan kelime edinimi hipotezinde öğrenciler direkt olarak kelime öğrenmeye
odaklanmaktadır. Öğrenci kelimeye odaklanmakta, anlama katılmakta ve farklı stratejiler
üreterek metinden kelimenin anlamını çıkarmaktadır. Rastlantısal edinim hipotezine göre ise
öğrenciler bir kelimeyi farkında olmadan ve odaklanmadan öğrenmektedirler (Schmitt,2000).
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Kelimenin öğrenilmesi, okuma, dinleme gibi aktiviteler sırasında zihin tarafından bilinçaltına
alınmakta ve bu sayede edinim gerçekleşmektedir. Telkin Yöntemi hem rastlantısal hem de
açıktan öğrenme modelini de destekleyerek bütüncül bir öğretim yöntemi sunmaktadır.
Tesadüfi ve açıktan kelime edinimi birbirine zıt iki kavram olarak algılanmakla birlikte
Nation (2001) bu iki kavramın birbirini tamamlayarak öğrenmeyi zenginleştirdiğini
belirtmektedir. Hem anadil taşıyıcıları hem de ikinci dil öğrenenler tesadüfi veya açıktan
öğrenme şekliyle kelimeleri öğrenebilirler ancak öğrenme daha çok tesadüfi öğrenme ile
gerçekleşir (Aitchison, 2003).
1970 ve 1980’li yıllarda dil öğretiminde doğal yaklaşım ve iletişimsel yaklaşımın da
etkisiyle kelimelerin kesin anlamlarından çok bağlama dayalı anlamlarının önemi üzerinde
durulmaktaydı. Bu ise bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bağlama dayalı ipuçları
okuma anlamaya yönelik bir stratejiydi ve kelime öğretiminde yetersiz kalmaktaydı. İkinci
olarak bir kelimeyle farklı ortamlarda karşılaşmak o kelimenin anlamını bilmede anahtar
görevi görmüştür (Schmitt,2000).
Açıktan kelime edinimi ile ilgili yapılan araştırmalar önemli bir gerçeği daha ortaya
koymuştur: “Öğrenenler ne kadar çok kelime üzerinde düşünür ve zihinsel süreçlere tabi
tutarsa, kelimenin zihinde kalıcılığı o oranda artacaktır (Schmitt N. , 2000). Yani öğrencinin
zihninde kelime ne kadar çok işleme tabi tutulursa hafızada kalıcılığı o kadar çok artmaktadır.
Hedef dildeki kelimenin telaffuzu ile anadildeki anlamı arasında kurulan zihinsel bir imge ile
hatırlama tekniği olan “Anahtar Kelime Metodu” bir kelimenin zihinsel işlemlere tabi
tutularak açıktan öğrenilmesine örnek olarak verilebilir (Thornbury, 2002).
Bugün yabancı dil öğrenenlerin hem örtükhem de açıktan öğrendikleri varsayılmakta
ve bu iki öğrenmenin birbirini tamamlayacak şekilde öğretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır
(Jensen, 2008). Schmitt (2000)’e göre günümüzde dil öğretim ibresi gramer çeviri
metodundan tesadüfi (iletişimsel) metoda doğru yönelmekte ve artık dil öğretiminde hem
örtükhem de açık öğretim beraber yapılmaktadır. Çok tekrarlanan yüksek frekanslı kelimeler
açıktan öğrenme ile öğrenilirken, daha düşük yoğunluklu kelimeler tesadüfi veya örtükolarak
öğrenilebilmektedir (Aitchison, 2003).
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1.2.5. Hafıza ve Kelime
Hafıza üzerine yapılan birçok çalışmaya rağmen insanoğlunun nasıl öğrendiği ve
öğrendiği şeyleri hafızasında nasıl ve ne şekilde depoladığı hala aydınlatılamamıştır. Telman
(2000) hafızayı öğrenilmiş bilgilerin beyinde saklandığı kabul edilen yer” olarak
tanımlamaktadır. Hafıza olmadan hiçbir öğrenme gerçekleşmez bu yüzden aslında hafıza
öğrenmenin gerçekleştiği en somut alandır. Squire (1987)’e göre “Öğrenme yeni kelimelerin
edinimi iken, hafıza ise öğrenilen şeylerin daha sonra çağrılmaya hazır olarak sürekli zihinde
tutulması olayıdır, bu yönüyle insan hafızasının işleyişi bilgisayarlara benzetilmektedir. Dil
öğrenimi ve hafıza bir madalyonun iki yüzü gibi düşünülmelidir. Stevick (1985) hafıza ve dil
öğrenimi arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır: “Dil insan ırkına mahsus bir hazinedir.
Bir insanı diğerine zaman ve mekan üstü bağlayan bir sırdır. İkinci bir dil öğrenmek ise bir
sırlı hazineden diğerine geçmek gibidir. Bu hazinenin en büyük sırrı ise hafızadır.”
İnsanlar hayatları boyunca birçok bilgi ve tecrübeyi zihinlerinde depolamaktadırlar.
Tecrübeler, beklentiler, karakterler, hobiler, sevilen yemekler gibi bireyi birey yapan herşeyin
altında hafıza kavramı yatmaktadır (Aitchison, 2003). Hafıza olmadan insandan söz etmek
imkansızdır. Hafıza aynı zamanda öğrenmenin en önemli ayağını teşkil eder. Hafızasız bir
öğrenmeden bahsedilemez. Hafıza olmadan basit gündelik bir konu hakkında bile konuşmak
mümkün değildir, çünkü bu konuşmada savunulacak fikirler önceden hafızada depolanmış
bilgiler ve yargılardan beslenir. Hafıza aslında insanın kendi varlığının da en büyük delili
olarak kabul edilebilir, çünkü Ben diyebilmenin yolu da Ben kavramının içeriğini bilmekten
geçmektedir.
1.2.5.1. Hafıza Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Ebbinghaus
Kelimelerin ezberlenmesi ve hafızada tutulması üzerine ilk deneyler Alman felsefeci
Ebbinghaus tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde insan hafızası ile alakalı birçok
önemli özellik ortaya konulmuştur. Hafıza üzerinde deneysel çalışmalar yapan Ebbinghaus
tecrübeler ve yaşantıların nasıl ve ne kadar hafızada tutulduğunu araştırmıştır (Aitchison,
2003). Kelime ezberi ve hafıza üzerindeki çalışmaları öncelikle kendi hafızası üzerinde
yapmıştır. Kobay olarak kendini kullanan araştırmacı üç heceli anlamsız kelimeler üzerinde
çalışmalar yapmıştır. Anlamsız kelimeleri sesli olarak sistemli bir şekilde tekrar etmiş ve bu
kelimeleri doğru sırada söyleyene kadar tekrara devam etmişti. Anlamsız kelimelerle deney
46

yapmasının sebebi ise geçmiş bilgilerinin deneye etkisini azaltmaktı. Bu yeni bilgileri test
etmek üzere 20 dakika ile bir ay arasında değişik sürelerle değişik testler yapmıştır. Bu
çalışmalarının sonuçlarını ise 1885 yılında “Bellek Üz erine” adlı kitabında yayınlamıştır
(Ebbinghaus, 2013).
Ebbinghaus’ un yaptığı deneylerden çıkan en önemli bulgu tekrarın hafızada kalıcılık
üzerindeki etkisi olmuştur. Öğrenilen materyal ne kadar çok tekrar edilirse, hafızada kalıcılık
veya hatırlama o oranda artmaktadır (Ericsson, 1994). Ebbinghaus hem tekrar aralığının hem
de bunun zamana yayılmasının önemini vurgulamıştır. Kelime listesini tamamen öğrendikten
sonra çalışmalarını unutma üzerine yoğunlaştırmış ve öğrenilen bilginin nasıl zaman içinde
zihinden çıktığını tespit etmeye çalışmıştır. Unutma seviyesini tespit için öğrendiği kelimeleri
21 dakika ile 31 gün aralığında hatırlamaya çalışmıştır. Listeyi tam olarak hatırlayamadığında
tekrar öğrenmekte ve bu kez listeyi tam ezberlemek için kaç tekrar yapması gerektiğini not
etmiştir. Kelime listesini ikinci kez ezberlemede öğrenmenin üzerinden geçen süre ile kalıcılık
arasındaki doğrudan ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Deney sonuçlarına göre öğrenmeden sonraki ilk bir saatlik sürede unutma düzeyi en
yüksekteydi ancak ilerleyen zamanlarda unutma katsayısının yavaşladığını tespit etmiştir.
Ebbinghaus’un çalışması doğası gereği çağrışımsal bir çalışmadır. Bu türden doğal
yaklaşımlar 1950’lere kadar devam etmiştir. Ebbinghaus, hatırlama süreciyle alakalı şunları
söylemektedir: “Kelime listesini okuduğum anda birbirini takip eden heceler zihnimde bir
ilişkilendiriyordum ve

bu ilişkilendirme heceleri sırasıyla ve doğru olarak hatırlamama

yardımı oluyordu (Neath, 1998).
Çağrışımsal hafıza kavramına ilk eleştiri Chomsky’den gelmiştir. Chomsky’e göre, bir
cümlenin anlamlandırılması ve hatırlanmasında iki önemli aşamanın varlığı söz konusudur.
Bunlar: yüzeysel yapı ve derin yapı olarak adlandırılmaktadır. Liberman (2004) bu durumu şu
şekilde açıklamaktadır: “Bir cümle ilk kez okunduğunda, önce kelimeler arasında bir bağ
kurmakta zorlanılır ancak bireyler, kelimeler arasındaki yapısal ve anlamsal ilişkiler bütününü
analiz ederek anlama ulaşır.”
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1.2.5.2. Davranışçı Psikoloji ve Hafıza ilişkisi
Davranışsal Psikoloji, insanın zihinsel aktivitelerini hesaba katmadan onu objektif
olarak gözlemlenebilir davranışlarıyla öğrenip öğrenmediğini ölçmeye çalışmaktadır. Bu
yaklaşıma göre öğrenme yeni bir davranış kazanmadan başka bir şey değildir. Temel işleyiş
ise şu şekilde işler: Uyarıcı (uyaran), Tepki ve (Manayı) Güçlendirme. Belirli bir uyarıcıya
verilecek tepki ile uyarıcı arasındaki kurulan ilişki dilin nasıl öğrenildiğini açıklamada
kullanılır. Bu yaklaşıma göre öğrenme ve hafıza basitçe uyarıcılar ve bunlara verilen tepkilerin
sonucu olarak açıklanmaktadır.
Dil öğretiminde bu yaklaşımın ortaya atılması beraberinde birçok problemi de
getirmiştir çünkü ortaya konulan yaklaşımlar hayvanlarla yapılan deneylerin sonuçlarına
dayanmaktaydı. Hayvanların belli uyarıcılara verdikleri tepkilerden yola çıkarak insanın
karmaşık davranışlarının açıklanmaya çalışılması birçok araştırmacı tarafından eleştirilmiştir.
İkinci sorun ise davranışların ortaya çıkmasında hafıza yok sayılarak tüm davranışların beyin
tarafından ortaya konduğu varsayımı ileri sürülmüştür. Bu yaklaşımda beyin dış etkenlerin
tesiriyle davranışlar üreten bir işlemci olarak kabul edilmiş ve hafıza, ezberleme süreci ve
bilginin depolanması kavramları ihmal edilmiştir (Randall, 2007).
1.2.5.3.Bilişsel Psikoloji ve Hafıza İlişkisi
Bilişsel Psikoloji kavramı Amerikalı Psikolog Kenneth Craig’in 1943 yılında
yayınladığı “Açıklamanın Doğası” adlı kitabında önerdiği model ile bilim dünyasına girmiştir.
Craig, bu kitabında psikolojiye bilgisayar tabanlı teorik bir model önermiştir. 1950’li yılların
sonunda bilişsel psikolojinin ortaya çıkışıyla psikologlar hayvan davranışlarını analiz etmeyi
bırakıp insan zihninde gerçekleşen olaylarla ilgilenmeye başlamışlardır (Gupta, 2012).
Craig’in yaklaşımının bir sonucu olarak hayvan davranışlarına bakarak insan
davranışlarının açıklanamayacağı kabul edilmiştir. Bu sayede davranışların açıklanmasında
içsel etmenlere yönelme başlamıştır. Bu dönemde hafızanın açıklanmasında bilgisayar
teknolojisinin de etkisi olmuştur. Bilgi işleme yaklaşımı benimsenmiş ve hafıza kavramı bilgi
ile özdeşleşmeye başlamıştır. Bilgi teorilerindeki gelişmeler ile bilgisayar dünyasındaki
gelişmeler bu yaklaşımda etkili olmuştur. İnsan hafızasının bilgisayarınkine benzer bir bilgi
işleme sistemine sahip olduğu tezi kabul görmeye başlamıştır (Baddeley , 1993).
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Bu

yaklaşıma göre insan beyninin de aynen bilgisayarlar gibi bilgiyi verilerin kodlanması,
depolanması ve çağrılması olarak üç aşamada işlediği varsayılmaktadır (Aitchison, 2003).
Loftus (1976)’a göre insan davranışları çevreden alınan bilgiler ile insanın doğasında bulunan
programlar tarafından işlenmesi ve üretilmesinin doğal bir sonucudur.
1.2.5.4. Hafıza Çeşitleri
Hafızanın doğası ve ne olduğu ile alakalı araştırmacıların birbirinden farklı
yaklaşımları bulunmaktadır. Bilişsel yaklaşımın da etkisiyle tek bir hafıza algısından
vazgeçilerek iki, üçhatta çok hafıza sistemlerinin varlığı kabul edilmektedir (Baddeley,2009).
Ancak kaç çeşit hafıza olduğu konusu hala tartışma konusudur. Genel kabul edilen görüşe
göre iki çeşit hafıza vardır: Geçici hafıza ve kalıcı hafıza (birincil ve ikincil hafıza). İlk kez
William James tarafından ortaya atılan bu teoriye göre hafıza birincil ve ikincil hafıza olmak
üzere iki farklı bileşenden oluşmaktadır. Ondan sonra ortaya konan teoriler hafızanın ikili
değil birleşik bir yapıda olduğunu iddia etmekteydiler ancak 1950’lerde yapılan klinik
çalışmalar James’i doğrular niteliktedir.
Unutma hızı ve hafıza kapasitesi konusundaki farklılıklar psikologların birden fazla
hafızanın olduğu tezine inanmalarını sağlamıştır (Liebermann, 2004). İki tür hafızanın varlığı
konusunda yapılan çalışmalardan en ilginç olanı George Miller tarafından yayınlanan “Sihirli
sayı yedi, eksi veya artı iki” adlı makaledir. Bu makalede Miller, hafızada en fazla son yedi
hadiseyi tutabildiğimizi söylemektedir. Miller’in bu makalesinin de bir neticesi olarak
Amerika’da başlamak üzere telefon numaraları yedi haneli olacak şekilde belirlenmiştir
(Miller, 1956). Geçici ve kalıcı hafızanın varlığı hafıza kaybı yaşamış hastalar üzerinde
yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir. Bu araştırmalara göre hafıza kaybı yaşayan
hastalardan bazıları geçici hafıza kaybına uğrarken bazıları kalıcı hafıza kaybı yaşamaktaydı
(Aitchison, 2003).
Bilişsel

yaklaşım

insanda

birden

fazla

hafızanın

varolabileceği

görüşünü

güçlendirmiştir. Bunun bir sonucu olarak insan hafızasının bilgisayarlardakine benzer üçlü
aşamaya (kodlama, saklama ve çağırma) sahip olabileceği düşünülmüştür. Bunun yanısıra üç
değişik hafıza türünün olduğu varsayımları ortaya atılmıştır. Bunlar sırasıyla duyusal hafıza,
geçici hafıza ve kalıcı hafıza olarak verilmektedir (Hart, 2002).
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1.2.5.4.1. Duyusal Hafıza
Bilişsel yaklaşıma göre çevreden duyular kanalıyla alınan bilgi duyusal hafızaya
gitmekte, buradan da geçici ve kalıcı hafızaya geçmektedir. Hangi bilginin kalıcı veya geçici
hafızaya gönderileceği ise insanın tercihleri ve dikkatine göre belirlenmektedir. Randall
(2007) duyusal hafızanın zihnin bekçisi gibi hareket ettiğini ve dolayısıyla gelen bilgileri
ayırma ve filtreleme işlemine tabi tutarak bilgi kirliliğinden zihni koruduğunu aktarmaktadır.
Bilginin işlenmesi yaklaşımına dayanarak geliştirilen duyusal hafıza modellerinden biri de
Atkinson ve Shiffrin (1968) tarafından geliştirilen “kalıcı model”dir. Bu modele göre çevreden
duyu organları kanalıyla alınan bilgiler kalıcı hafızaya gönderilmeden önce geçici hafızada
tutulmaktadır. Duyusal hafızadaki bilgiler ham olarak bulunmaktadır ve kısa süreli hafızaya
atıldıktan sonra anlam kazanmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre duyusal hafıza geçici hafızadan
daha çok bilgi depolayabilmektedir ancak geçici hafızaya uzun süre atılmayan bilgi
kaybolmaktadır. Bu yaklaşım Craik ve Lockhart (1972) tarafından öğrenilen bilginin ne kadar
süre hafızada kaldığından çok nasıl ve ne kadar işlendiğinin önemli olduğu ileri sürülerek
eleştirilmiştir.
1.2.5.4.2. Geçici Hafıza
Psikologlar, kısa süreli bellek veya diğer adıyla

geçici hafızaya farklı şekilde

yaklaşmaktadırlar. Bunun sonucu olarak Geçici hafıza ile ilgili farklı yaklaşımlardan söz
edilmektedir. Geçici hafıza kavramı bilginin geçici olarak işlenmesi süreci ile beraber ele
alınmıştır. Atkinson ve Shiffrin’in (1968) bilgi işleme modeline göre kısa süreli hafızanın
görevi duyular kanalıyla gelen ham bilginin işlenmesidir. Zamanla geçici hafızadaki bilgiler
kaybolmaktadır. Mesela, öğrenilen yeni bir sözcük yaklaşık bir dakika içinde kaybolmaktadır.
Öğrenilen şeylerin kalıcı hafızaya gideceği süre, geçici hafızada bulunduğu süre içinde bu
kelimenin tekrar edilip edilmediğine veya aktif kullanımına bağlı olarak değişmektedir. Kalıcı
hafızaya gönderilsin veya gönderilmesin duyular kanalıyla gelen her bilgi kalıcı hafızada bir iz
bırakmaktadır (Lieberman, 2004). Shiffrin ve Schneider (1977) geçici hafızayı farklı bir hafıza
türünden çok kalıcı hafızaya bağlı bir alt yapı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.
Araştırmacılar her kelimenin zihinde bir duyusal bağla kalıcı hale geldiğini ve o
kelimeye ait bağın algılanmasıyla bu kelimenin aktif hale geldiğini savunmaktadırlar. Örneğin
birey kalem kelimesini okuduğunda, bu beyindeki kalıcı hafızada bulunan kalem imgesini
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çağırmaktadır. Bu bakış açısına göre geçici hafıza aslında kalıcı hafızanın her zaman aktif
olan alt birimlerinden biridir (Lieberman, 2004). Baddeley (2009)’e göre geçici hafıza kalıcı
hafızadaki bilgilerden etkileniyor olabilir. Bugünkü araştırmacılar geçici hafızayı kalıcı
bellekte aktif halde bulunan bilgiler olarak tanımlamaktadırlar. Geçici bellek duyusal
kanallardan gelen bilgilerin tutulduğu geçici depolardan çok problem çözme ve konuşma gibi
aktivitelerde kullanılmak üzere bilgilerin tutulduğu bir alt birimdir. Yukarıda sayılan bu
özelliğinden dolayı bazı araştırmacılar geçici hafızayı çalışan hafıza (working memory) olarak
da tanımlamaktadırlar.
Çalışan Hafıza kavramı üzerine birkaç farklı yaklaşım bulunmaktadır. Genellikle
geçici hafıza ile çalışan hafıza birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Kısa süreli hafızanın
çalışan hafıza olarak algılanması Shiffrin ve Atkinson (1968) tarafından ortaya atılmıştır. Bu
görüşe göre geçici hafıza alınan bilgilerin kalıcı hafızaya geçmeden önce geçici depolama
yerlerinden ziyade depoda olan materyallerin kullanıma sunulduğu bir kütüphane görevi
görmektedir. Squire (1987)’e göre çalışan hafıza zihne gelen bilgilerin işlem gördüğü bir
çalışma tezgâhı vazifesi görmektedir. Geçici hafıza bilgi işleme ve depolamayı eş zamanlı
olarak yürütmektedir. Bu işi yaparken işlenen bilgilerin silinmeden devamlılığı sağlanmalıdır
(Stevick,1985).
Çalışan hafıza ve geçici hafıza

dilin insan belleği tarafından nasıl işlendiğinin

anlaşılması açısından önemlidir. Bu teoriye göre zihnin bilgiyi işlemesi olayı şu şekilde
gerçekleşmektedir: Duyular kanalıyla (sesler, kelimeler, kalıplar) gelen materyaller önce
geçici hafızaya gelmekte ve burada kısa bir süre tutulmaktadır. Burada dil yapıları kısa süreli
hafıza tarafından kelime kelime, cümle cümle algılanmakta ve son olarak da kalıcı hafızaya
aktarılmaktadır (Stevick, 1985).
Çalışan hafıza kavramının paralel işleme modeline göre sesler, kelimeler ve cümleler
duyular kanalıyla alındıktan sonra gramer bilgisi yardımıyla zihinde birleştirilmektedir.
Randall (2007) bu görüşe karşı çıkar ve beynin çoklu görevleri kompleks nöron ağı sayesinde
gerçekleştirdiğini söyler.
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1.2.5.4.3. Kalıcı Hafıza
İnsanın hafıza sisteminin sınırsız kapasiteye sahip parçası Kalıcı Hafıza’dır. Bizi
geçmişe bağlayan ve bizi biz yapan en önemli zihinsel yapıdır. Kalıcı hafıza olmasaydı ne
çevremizdeki bireylerle iletişim kurmak ne de kitaplar ve medya olurdu (Loftus, 1976).
Stevick (1996)’ya göre “Kalıcı hafıza 20 saniyelik geçici hafızadan geriye kalan herşeyin
saklandığı bilgi depolarıdır, bu yüzden geçici hafızada bilgi ne kadar uzun süre tutulabilirse o
bilgi o kadar kolay kalıcı hafızaya aktarılabilir” Atkinson (1968) kalıcı hafıza’yı dekleratif
(dışa dönük) ve prosedürel (içe dönük) hafıza olarak iki kategoride ele almaktadırlar
(Atkinson, 1968).
Dekleratif (beyansal) hafızada bilginin geri çağrılabilmesi için bilinçli bir çağrışım
gerekmektedir. Dekleratif hafızanın dışa dönük hafıza olarak adlandırılmasının nedeni de
bilginin açıktan depolanması ve tekrar çağrılmasıdır. Dekleratif hafıza birşeyin olup olmadığı
ile ilgilidir ancak prosedürel bellek birşeyin nasıl yapılacağı ile ilgili detayları içerir. Örnek
verecek olursak, dün İngilizce dersinizin olduğunu hatırlamanız dekleratif hafızaya örnek
olarak verilebilir. Bu derslerin sonucunda İngilizce konuşabiliyor olmak ise prosedürel
hafızaya örnektir. Hafıza kaybı hastaları üzerinde yapılan araştırmalar bazı hastaların hafıza
kaybına rağmen zihinsel bir faaliyet gerektirmeyen araba kullanma, bisiklete binme veya yap
boz oynama gibi faaliyetleri kolaylıkla yapabildiklerini göstermiştir. Bunun sebebi ise motor
öğrenme şeklinde kazanılmış kabiliyetlerin unutulmamasıdır.
Dekleratif (dışa dönük) hafızanın aksine prosedürel (içe dönük) hafıza yer, zaman,
bilgi açısından ulaşılabilir değildir bu yüzden de hafıza kaybında zarar görmez. Squire (1987)
depolanan bilginin türü konusunda bir ayrım olduğunu belirtir. Hafıza kaybı hastalarında bu
durum ortaya çıkmaktadır. Bu bellek türleri ilk kez Kanadalı psikolog Endel Tulving
tarafından ortaya atılmıştır. Tulving (1972) kalıcı belleği iki bölüme ayırmıştır. Bunlar:
1.Anısal (Epizodik) Bellek: 2. Anlamsal (Semantik) Bellek’tir.
•

Anısal (Epizodik) Bellek: Bireylerin hatıra ve anılarını içeren bellektir. Şahıslarla
ilgili önemli olay ve kişiler bu hafızada saklanır. Zaman geçtikçe buradaki bilgilere
ulaşmak zorlaşır.
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•

Anlamsal (Semantik) Bellek: Kişinin çevresi ile ilgili genel bilgi ve kavraması sonucu
oluşan yargılar, olgular ve yaklaşımlar bu bellekte saklanır.
Baddeley (2009)’e göre semantik hafızadaki bilgi kelimelerin basit anlamlarını

bilmeden çok duyusal yönlerini de bilmeyi ifade etmektedir. Muzun rengi veya karpuzun
tadını bilmek gibi. Ayrıca bir restorana girince ne yapılacağı, toplumsal değer yargıları vb.
durumları bilmeyi de içermektedir. Anlamsal bellek kelimeleri oluştukları bağlamları ile
ilişkilendirirken, anısal (epizodik) bellek kelimelerin anlamlarının analizini yapar (Lieberman,
2004).
1.2.6. Kelime Belleği
Hafızada uzun süre kalan bilginin direkt kalıcı hafızaya gideceği varsayılmaktadır. Bu
varsayımı ikili bellek (dual bellek) teorisi ortaya atmıştır (Clark,1991). Bu teoriye göre
kelimelerin sıkça tekrarı, kelimelerin uzun süre hatırlanmasını sağlayacaktır ancak
günümüzdeki bilimsel çalışmalar kelimenin tek başına tekrar edilmesinin kalıcılık üzerinde
çok da etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Craik ve Lockhart (1972) hafızada tutma ve
kalıcılığın ancak öğrenilen bilgilerin derin zihinsel işlemleme sonucu mümkün olabileceğini
ifade etmektedir. Bu çalışmaya göre özellikle kelimelerin anlamları üzerinde yapılan zihinsel
analizler hafızada kalıcılığı arttırmaktadır.
Derin işlemleme, kelimelerin üzerinde sığ duyusal işlemden çok kelimelerin anlamı
üzerinde yapılan detaylı analizi ifade etmektedir. Burada geçen detaylı analiz ise bir kelimenin
sadece anlamını değil o sözcüğün diğer kelimelerle olan ilişkisinin (context) dikkate
alınmasını ifade etmektedir (Lieberman, 2004).
Bower ve Clark (1969) bilginin detaylandırılması ile kalıcılık arasındaki ilişkiyi
göstermek için bir deney yapmışlardır. İki gruba ezberlemeleri için birbiriyle alakasız kelime
listeleri verilmiştir. Birinci gruba sadece kelimeleri ezberlemelerini (hatırlamalarını) ikinci
gruba ise verilen kelimelerle bir hikaye uydurmaları istenmiştir. İki gruba da aynı süre
verilmesine

rağmen

kontrol

grubundakiler

verilen

kelimelerin

sadece

%

13’ünü

hatırlamışlardır. Kelimeleri bir hikaye içinde ezberleyenler ise kelimelerin % 93’ünü doğru
hatırlamıştır. Bu çalışma kelime belleğinin sadece pratiğe ve tekrara dayalı olmadığını, aksine
kelimelerin geçici bellekte yapılan işleme bağlı olarak hatırlanma katsayısını arttırdığını
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ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde bağlamları ile sunulan
kelimelerin bağlamdan izole edilmiş kelimelere göre daha kolay hatırlandığı söylenebilir.
1.2.7. Unutma ve Öğrenme İlişkisi
Hafızaya yüklenen ve kodlanan bilgi zaman içinde kaybolmaktadır. Bu bilginin
kaybolması durumuna unutma adı verilmektedir. Unutma kavramını doğru bir şekilde
tanımlayabilmek için geçici ve kalıcı hafızada unutmanın ne ifade ettiğinin anlaşılması
gereklidir. Kısa süreli unutma teorilerine göre iki süreç unutmaya yol açmaktadır bunlar;
Bilginin yer değiştirmesi ve bilginin bozulması kuramıdır.
Yer değiştirme genellikle geçici hafızanın yedi parçalık sınırlı kapasitesinin aşılmasıyla
ortaya çıkar (Aitchison, 2003). Bozulma teorisi bilginin zaman içinde çürümeye ya da
bozulmaya maruz kaldığını iddia etmektedir. Bellekte bilgi depolama işlemini, çöl kumlarına
yazılan ismin zamanla rüzgarın etkisiyle silinip gitmesine benzetmek mümkündür (Lieberman,
2004).
Geçici bellekteki bilginin ne kadar sürede unutulduğu (yok olduğunu) üzerine bazı
deneyler yapılmıştır (Brown,1958). Bu deneyin sonuçları incelendiğinde geçici hafızadan
bilginin silinmenin 15 saniye içinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir (Loftus, 1976).
Uzun süreli unutmalarla ilgili iki önemli tez ortaya atılmıştır: Bunlar Bozulma ve
Müdahale (interference) teorileridir. Bozulma teorisi unutmanın zamanın geçmesiyle doğru
oranda olduğunu iddia etmektedir. Müdahale teorisi ise zaman içinde meydana gelen ve
öğrenilen bilgiden daha önemli olan olayların bellekteki eski bilgilere ulaşmayı engellediğini
savunmaktadır (Oberauer, 2013). Lierberman’a göre zaman içinde oluşan yeni anılar eski
anılarla araya girerek onları hatırlamayı zorlaştırmaktadır.
Müdahale teorisinin unutmaya sebep olması ile ilgili iki farklı açıklama getirilebilir:
Ulaşılamaz olma ve uygun olmama durumu. Yapılan çalışmalar, unutulduğu söylenen bilginin
aslında hafızada mevcut olduğunu göstermiştir. Bilgiler kaybolmuş gözükse de aslında
bilgileri çağıracak ipuçları ile tekrar hatırlanmaları mümkündür. Bazen unutulduğu zannedilen
bir şeyi söylemek durumunda, dilimin ucunda tabiri kullanılır. Bu noktadan hareketle unutulan
şeyin hala zihinde bir yerlerde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir (Estes, 2014).
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Hatırlama ve bellek üzerinde yapılan çalışmalar tam anlamıyla bir unutmanın
olmadığını göstermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda insanın hatırlayamayacağı
kadar çok bilgiyi hafızasında depolayabildiği görülmüştür.
Hatırlama testinde katılımcılara hiçbir ipucu verilmeden öğrendikleri bir materyali
üretmeleri istenmiştir. Algılama testinde ise katılımcılara materyal gösterilerek bunu daha
önce görüp görmediği sorulmuştur (Brown,1958). Bu tür deneyler insanların tanıma ve
algılama becerilerinin hatırlama becerilerinin çok ilerisinde olduğu sonucunu ortaya
koymuştur. Hatırlanmayan bir olay, onun olmadığını göstermez. Biraz yardımla hatırlama
kabiliyeti geliştirebilir. İç ve dış uyaranlar, duygusal durum, tat, koku gibi etmenler hatırlama
ipuçları olabilmektedir. Hatırlamanın daha etkili olabilmesi için diğer önemli bir faktör de
bilginin belleğe ne kadar etkin ve düzenli biçimde kodlanmış olmasıdır. Telkin Yöntemi
öğrenilen bilgiyi birçok duyu ile kodlamakta ve bu şekilde öğrenmede kalıcılığı
sağlamaktadır. Bir noktanın hatırlanması bazen o noktaya bağlı diğer materyallerin de
hatırlanmasını sağlamaktadır (Lieberman, 2004, s. 466).
Unutma çoğunlukla geçici bellekteki kapasite veya bozulmanın neticesi olabilirken
kalıcı hafızadaki bilgilerin unutulması bilgiye erişim imkânının yokluğundan veya
müdahaleden kaynaklanmaktadır. Bu durumda bilginin geri çağrılması için uygun ipuçları
gerekmektedir (Lieberman, 2004).

Araştırmacı hafıza kavramını açıkladıktan sonra kelime belleği ve unutma-öğrenme
ilişkisi üzerinde açıklamalarda bulunmuştur. Hafızaya kodlanan bilginin ortadan kaybolması
veya unutulması sürecinde hangi etkenlerin rol oynadığı burada detaylı olarak anlatılmıştır.
Bu bölümde kelime öğretiminde rol oynayan öğrenme, anlam, hafıza, unutma gibi
etkenler hakkında kapsamlı ve kuşatıcı bilgi verilmiştir.. Burada kelime öğretiminin basit bir
öğrenme eyleminden çok birçok karmaşık bilişsel ve duyuşsal öğrenme süreçlerini içerdiği
açıklanmaktadır.
1.3.Telkin Yöntemi ve Kelime Öğretimi
Yabancı dil olarak kelime öğretimindeki motivasyon düzeyinin tespitinin ortaya
konulabilmesi için öncelikle diğer dil öğretim teorilerinin kelime öğretimi yaklaşımlarının
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bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu bölümde dil öğretim teorilerinin kelime öğretimine
bakışı ele alınmıştır.
Dil öğretimi, tarihin ilk dönemlerinden beri var olagelen bir olgudur. Kelime öğretimi
için de benzer bir durum geçerlidir. Eski çağlarda, söz söyleme sanatı olan hitabet üst düzey
kelime bilgisi gerektirdiğinden, kelime dağarcığı çok önemli bir yere sahipti. Orta çağlarda ise
sentaks popülerlik kazanmıştır. Rönesans devrinde ise Comenius gibi dilbilimciler kelime
öğretiminin dil öğretiminde öncelikli olması gerektiğini savunmuşlardır. Öğretilecek
kelimelerin sistemli bir şekilde seçilmesi adına Comenius sınırlı kelime tezini ortaya atmıştır
(Brown, 2007).
Yirminci yüzyılın ortalarına kadar insanın dil becerisinin ardında sistemli bir kurallar
bütünü olan gramer olduğuna inanılmaktaydı. Bu görüşe göre insanoğlu gramer sayesinde
cümleler kurmakta, fikirlerini paylaşarak iletişim kurma becerisi göstermekteydi (Huckin,
1997). Araştırmacılar bu durumun dilin gramer yapısından kaynaklandığına inanıyorlardı.
Palmer (1983) dil öğretim tarihinde gramer eksenli yaklaşımların çoğunlukta oluşunu şöyle
açıklamaktadır:
İnsanın diğer canlılardan ayrılması için önerilen ilk kavram Homo Sapiens'tir. Bu akıllı
bilge insan daha sonra alet yapabilen canlıya dönüşmüştür. Daha sonra homo loquem kavramı
ortaya çıkıyor. Araplar bunu el-insanu hayvanun natikun, (insan konuşan hayvandır) diye
ifade etmektedir. Papağanların ve bazı kuşların konuştuğu dikkate alınırsa yeni bir ayrıma
gereksinim vardır. İşte bu “homo grammaticus” tur. İnsan gramer kuran, gramere uygun
olarak ya da daha doğrusu gramerli konuşan bir varlıktır”(Aktr. Durak: 1997).
Sözcük sözel iletişimin temelini oluşturmaktadır. Bu yönüyle yabancı dil öğretiminde
kelime öğretimine ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir. Dil öğretiminin tarihi
incelendiğinde sözcük öğretimine yeteri kadar önem verilmediği görülmektedir. Sözcük
öğretimi çoğunlukla dinleme ve okuma gibi becerilerin kazandırılmasında dolaylı bir faaliyet
olarak görülmüştür.
Kelime öğretimi, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin kazandırılmasında da
iletişimi kolaylaştırıcı birer araç olarak görülmektedir. Temel yabancı dil öğretim yöntemleri
incelendiğinde kelime öğretiminin dil öğretiminin merkezine alınmadığı görülmektedir
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(Larsen-Freeman, 2014). Son dönemde özellikle iletişimsel yaklaşımın da etkisiyle sözcük
öğretimi ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu gelişmeyi hızlandıran etkenlerin başında ise
Derlem dilbilim (corpus linguistic) alanında yapılan çalışmalar gelmektedir. Bütün bu
gelişmelere rağmen hala günümüzde yazılan yabancı dil öğretim kitaplarının gramer eksenli
bir müfredata sahip oldukları da görülmektedir (Thornbury, 2002:14).
Etkili öğretim alanında yapılan araştırmalar gramerin hala dil öğretimindeki en önemli
etmenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan dilbilgisi yapılarının mesajı
iletmede anlamlı kelimeler olmadan tek başına yetersiz olduğu görüşü günümüzde ağırlık
kazanmıştır (Gömleksiz, 1999).
Yabancı dil öğretiminde öğrenciler genelde dile ait biçimsel ve anlamsal özellikleri
bilmediklerinden dili bütüncül olarak kavramakta zorluk yaşamaktadırlar. Bu sebeple dil
öğretilirken hem kurallar hem de günlük hayattaki kullanımı dengeli bir biçimde verilmelidir
(Güler, 2004). Dilin kullanımı içinde öncelikle kelime bilgisine gereksinim vardır çünkü
bireyler ihtiyaçlarını gidermek için sözlü veya yazılı iletişimde sözcükleri kullanmaktadırlar.
Kelime bilgisinin artması doğal olarak öğrencilerde konuşma ve anlama becerilerinin
gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kelime bilgisi zayıf olan öğrencilerin genellikle duygu ve
düşüncelerini aktarmada yetersiz kaldıkları ve iletişim noktasında zorluklarla karşılaştıkları
görülmüştür (Aitchison, 2003). Bu öğrencilere verilen ödevlerin gramer eksenli oluşu
öğrenciler açısından zorluk oluşturmakta ve bu da motivasyon eksikliğine sebep olmaktadır
(Nation,1990).
Aşağıda Brown (2007) ve Larsen-Freeman (2014) tarafından tarihsel süreçte kullanılan
belli başlı dil öğretim metotları olarak belirtilen Gramer-Çeviri Yöntemi, Direk-Metot, KulakDil Yöntemi, Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi, Durumsal Dil Öğrenim Yaklaşımı, Bilişsel
Yöntem, İletişimsel Yöntem ve Seçmeli Yöntem, Derlem Dilbilim ve Leksikal yaklaşımın
kelime öğretimi noktasındaki görüşleri ortaya konulmuştur. Son olarak da Telkin Yöntemi ve
Kelime öğretimi ilişkisi ele alınarak TY’nin yukarıda geçen öğretim yöntemlerine göre üstün
yanları belirtilmiştir.
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1.3.1. Gramer-Çeviri Metodu (GÇY) ve Kelime Öğretimi
18. ve 19.yy’da akılcılık ve pozitif bilimlerin de etkisiyle dil öğretiminde gramere özel
bir önem verilmiştir. Bu dönemde öğretilecek kelimelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması
amacıyla bazı sözlükler yazılmıştır. 1604 yılında Cawdrey (1966) tarafından yayınlanmış
“Alfabetik Kelime Listesi” adlı İngilizce sözlüğü ve Samuel Johnson’un “İngilizce Sözlük”
adlı çalışması bu dönemde ortaya konan eserlerden bazılarıdır. Birinci Dünya Savaşının
başlamasıyla birlikte Gramer çeviri metodu en yaygın kullanılan dil öğretim metodu
konumuna yükselmiştir.
İlk kez Prusya, Almanya’daki devlet okullarında kullanılan bu metodun amacı
öğrencilerin klasik edebiyat eserlerini okumasını sağlamak ve onları yazmaya hazırlamaktı.
Öğrencilere ana dillerinde hedef dilin gramer kuralları tüm detayları ile anlatılmakta,
ezberlenecek kelime listeleri kendi dillerindeki karşılıkları ile listelenmekte böylece klasik
döneme ait parçaların daha kolayca tercüme edilmesi hedeflenmiştir.Bu yaklaşımda okuma
becerisine ayrı bir önem verilmekteydi.
Okuma, biraraya getirilmiş sözcüklerin anlamlandırılmasından çok birbiriyle ilintili
söylemleri anlamlandırma işlemidir (Spiro,1980). Okuma becerisindeki temel amaç
okuyucunun verilen metindeki bilgiyi doğru algılaması ve verilen anlamı bağlamına uygun
olarak anlamasıdır (Ateş). Yabancı dil öğretiminde okuma yazılı metinlerden anlam
çıkartmayı ve bu metinlere anlam katmayı da hedeflemektedir çünkü okuma becerisi
etkileşimli bir beceridir (Boztaş, 1993)
Yabancı dil öğretiminde okuma etkinliği, düşünme yetilerini geliştirerek dil becerisi
kazanılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Öğrenciler, okuma eylemi sayesinde hem
kelime hem de kavramlara ait bilgisini arttırabilir. Okuma aracılığıyla öğrenci, yeni duygu,
düşünce ve deneyimleri keşfederek kullanmaya başlar. Yabancı dilde okuma, öğrenmeyi
pekiştirmenin yanında kültür aktarımında önemli bir araçtır (Kıroğlu,2002:8).
Durkin (1970)’e görebir okuma dört seviyede gerçekleşir:
1. Kelimeyi tanıma
2. Metni rastgele tanıma
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3. Metni harfi harfine okuma
4. Yaratıcı okuma (vurgulamalardan anlam çıkarma, eleştirel değerlendirme yapma, olumlu
tepki verme)

Demirel (1999) okuma eylemini, dile ait yazılı semboller olan harflerden anlam
çıkarmak olarak tanımlamaktadır. Okuma becerisi ise öğrencinin okuduğunu anlaması ve
okuduğu metne ait sorulara uygun yanıtlar verebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin
okuduğunu anlayabilmesi için okuduğu metinde geçen harflerin dizimine ve sözcük bilgisine
sahip olması gerekmektedir (Oliver, 1996).
Demirel (2008) okuma becerisinin kazandırılmasındaki hedefleri şu şekilde sıralamaktadır:
1. Kelime dağarcığını arttırmak
2. Doğru, sürekli ve anlayarak okuma becerisi kazandırmak

3. Bilgi kazanmanın önünü açmak ve okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirmek
(Demirel, 1999:133).
Yukarıda sayılan amaçlar hedeflenmesine rağmen genellikle yabancı dil öğretiminde
okumanın önemi gözardı edilmektedir (Durkin, 1970:52).
Gramer Çeviri

Yönteminde

kelime öğretimi

genellikle gramer

kurallarının

öğretilmesinde dikkate alınmıştır bunun dışında kalan kelimeleri öğrenciler kendilerine
önceden verilen kelime listelerini ezberleyerek öğrenmişlerdir (Clark, 2001). Yaylı (2009) bu
yöntemin okuma ve yazma becerilerine önem verdiğini ve sözcük öğretiminin sadece kaynak
metinle sınırlı kaldığını belirtmektedir.
Richards (2001) GÇY’de kelime öğretim tekniklerini şu şekilde belirtmektedir.
“Öğrencilere bir metin ve bu metinde geçen kelimelere ait tercümelerin bulunduğu
kelime listeleri verilirdi. Sonra öğrencilerin bu verilen sözcüklerin zıt anlamlarını ya da eş
anlamlılarını metinden bulmaları istenirdi. Yine öğrencilere öğrendikleri kelimelerle ilgili
olarak boşluk doldurma aktivitesi yaptırılırdı. Bunun yanı sıra öğrencilerin yeni
kelimeleri öğrenip öğrenmediklerinin sınanması için bu kelimelerle cümle yapması
istenirdi.”
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İletişimi ve bireysel farklılıkları dikkate almayan Gramer Çeviri Yöntemi, 19.yy’ın
başlarında eleştirilere maruz kalmıştır. Bu dönemde Francois Gouin hareket bildiren
kelimelerin öğretilmesi üzerinde dururken, Thomas Prendergast kullanımı olmayan
kelimelerin öğretilmesini eleştirmiştir (Brown, 2007).
Gramer çeviri metodunun öğrencilerin duygularını hesaba katmadan onu bir robot gibi
kelime ezberine itmesi zamanla geçerliliğini yitirmesine yol açmıştır. Bu duruma karşı çıkan
dilbilimciler 19.yy’ın son çeyreğinde

Henry Sweet, Wilhelm Victor ve Paul Passy

liderliğinde “Reform Hareketi”ni kurmuşlardır. Reformcular daha çok konuşma dili ve
telaffuz üzerinde durmuşlardır.
Öğretilecek kelimeler kullanım sıklığı ve kolaylığına göre seçilmiştir. Reform
Hareketi’nin önerileri her ne kadar ortak bir kelime öğretim metodu ortaya koyamasa da bu
konuda yapılan çalışmalar ilerleyen dönemde direkt metot gibi dilin iletişimsel rolünü öne
çıkaran dil öğretim yöntemlerine zemin hazırlamıştır (Blair, 1982).
Gramer Çeviri metodu öğrenilecek materyali amaç yapması ve insanı bir ezber
makinesi olarak görmesine karşın TY insanı duyguları, çevresi, psikolojisi ile beraber alarak
kelime öğretiminde bulunmuştur. TY, dili ezbere indirgemek yerine, bireyleri direkt ve dolaylı
yollardan öğrenmeye ikna etmektedir. Öğrenciyi çevresi, duyguları, duyuları ve algıları ile bir
bütün olarak görmekte ve bunun bir sonucu olarak dil öğretimi başta olmak üzere eğitimin
birçok alanında başarılı sonuçlar alınmaktadır.
1.3.2. Direkt Metot ve Kelime Öğretimi
Amerika’da Sauveur tarafından geliştirilen ve Berlitz tarafından yaygınlık kazandırılan
direkt metot ikinci dil öğreniminin tıpkı anadil öğrenmek gibi olduğunu savunmaktaydı ve bu
sebeple etkileşimi dil öğretiminin ana esası kabul etmişti. Bu yaklaşımın öncüleri dilin
konuşulduğu ortamda öğrenilebileceği tezini savunmuşlardır. Kelimede anlamı oluşturan
vurgu, tonlama gibi unsurların dilin esasını oluşturduğunu belirtmişlerdir. Sınıf içindeki
eşyalar, organlar, elbiseler gibi gündelik hayata dair temel kelimelerin mimikler, resimler ve
beden dili ile öğretilebileceğini dile getirmişlerdir (Richards, 2001).
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Direkt metot öğrenciyi düzensiz bir şekilde de olsa dille buluşturmakta ve bunun
sonucunda öğrencinin dil ve gramer yapıları hakkında çıkarımlarla dili öğrenebileceği tezine
dayanmaktaydı. Doğal akışı içinde dile maruz kalan bireylerin dili konuşulan ortamda
kendiliğinden öğrenecekleri düşüncesi dilbilimciler tarafından eleştirilmiştir ancak direkt
metodun yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı Telkin Yöntemini de etkilemiştir. Direkt
Metodun konuşmaya ve iletişime öncelik vermesinin doğal bir sonucu olarak dil öğretimi
iletişimi hedeflemeye başlamıştır.
Dil becerileri noktasında DM en çok konuşma ve dinleme üzerinde durmuştur. Bireyin
direkt olarak ortamdan dinleyerek ve tekrarlayarak öğreneceği sözcük veya söz kalıplarını
konuşmaya dönüştüreceğine inanılmıştır.
Yabancı dil öğrenenler için en temel becerilerin başında gelen konuşma duygu ve
düşüncelerin karşı tarafa aktarımında önemli bir araçtır. Bu beceriye sahip kişilerin dili etkin
kullandığı ve dili bildiği kabul edilmektedir (Lazaraton, 2001).
Konuşma becerisi kazandırılmasındaki temel hedefleri Erkır (2011) tarafından şu
şekilde belirtilmektedir:
1. Öğrencinin güncel bir konuşmayı sürdürebilmesini
2. Söylenenlere doğru karşılık verebilmesini
3. Tartışabilmesini
4. Bir topluluk önünde konuşabilmesini

Konuşma şu 6 alandaki bilgiyi ihtiva etmektedir:
1.Dilin kuralları (sesletim, dilbilgisi ve sözcük bilgisi)
2. Doğru sözcüğü doğru sırayla doğru telaffuz ederek kullanma
3. Dilin işlevleri (bilgi alışverişi ve etkileşim)
4. Mesajın açıklığının hangi koşullarda önemli olduğunu ve ne zamanlarda net anlaşılması
gerekmediğinin bilinmesi
5. Sosyal ve kültürel kural ve normlar (sıra almak, konuşma hızı, konuşmacılar arası
duraklama süresi, katılımcıların rolleri
6. Kimin kiminle konuştuğunun hangi koşullar altında konuştuğunun bilinmesi (Burkart,

2007)
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Konuşma becerisinin kazandırılmasında dilbilgisi ve sesletimin öğretimi üzerinde
durulmaktadır ancak iletişim sürecinde sözel olmayan davranışların (mimik, giyim,
davranışlar) da etkili olduğu görülmektedir. Konuşma becerisi kazanmış bireylerin yalnızca
dile ait kuralları ve sözcükleri bilmenin yanında sözel olmayan davranış biçimlerini de
bilmeleri gerekmektedir (Demirel,1999:143). Sözel olmayan iletişim etkenlerine yabancı dil
öğretiminde gereken önem verilmemektedir.
1.3.3. Dil- Kulak Alışkanlığı Metodu ve Kelime Öğretimi
Amerika’da İkinci dünya savaşına kadar okuma anlama üzerine dayalı yabancı dil
öğretimi hâkimiyetini sürdürmüş ancak akıcı bir şekilde yabancı dil konuşabilen personele
olan ihtiyaç yetkilileri alternatif öğretim yöntemleri arayışına itmiştir. Önceki dil öğretim
yaklaşımlarının sonuçlarının başarısız olmasının da etkisiyle askerlere konuşma ve dinleme
becerisi kazandırılmasını sağlayacak yöntem ve yaklaşımlar önem kazanmıştır. Michigan
Üniversitesi’nden Fries (1945) önderliğinde Amerikalı Yapısalcılar, direk metodunun dinleme
ve konuşma becerisini hedefleyen bir dil öğretim metodu önerdiler (Akbıyık, 2007).
Kaynağını davranışçı ve yapısalcı dilbilimden alan ve “Ordu Metodu” adıyla da anılan
Dil-Kulak Alışkanlığı metodu kelime öğretiminden çok cümle kalıpları ile yapılan alıştırmalar
üzerinde durmuştur. Bu sebeple somut ve bilinen sözcükler cümle kalıpları ile verilmiştir
(Richards, 2001). Larsen-Freeman (2000)’e göre bu yöntemde yeni kelimeler ve dil bilgisi
yapıları öğrencilere diyaloglar üzerinden sunulmaktaydı. Sözcük öğretimi ana hedefler
arasında değildir çünkü yöntemin hedefi öğrencilerin dilin ses sistemini kavramalarını
sağlamaktır.

Yeni

kelimeler

ancak

gerekli

durumlarda

ve

ihtiyaç duyulduğunda

öğretilmekteydi. Öğrencide dil becerileri geliştikten sonra kelime bilgisinin kendiliğinden
oluşacağı inanışı bu yaklaşımda etkili olmuştur (Richards, 2001).
Dil Kulak metodu öğrencilerde yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi
üzerinde durmuştur. Dil-Kulak alışkanlığı tarafından ortaya atılan ve bireylerin sadece
dinleyerek bir dili öğrenebileceği tezi TY esaslarından olan Ritim, Tonlama, Vurgu ve Müzik
ile yakından ilişkilidir. TY bu kavramları alarak daha bilimsel temellere oturtmuş ve bu
kavramlarla dil öğretiminin etkinliğini ortaya koymuştur.
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1.3.4.Bilişsel Yöntem ve Kelime Öğretimi
Chomsky

(2002)‘nin

Sözdizimsel

Yapılar

(Syntactic

Structures)

eserini

yayınlamasıyla, Dil Kulak alışkanlığı metodunun savunduğu dil öğrenmek için belirli
alışkanlıkların gerekliliği (davranışçı yaklaşım) tezi eleştirilmeye başlanmıştır. Bilişsel
yöntemde dil öğrenimi bilişsel faktörlerin etkisinde gelişen bir süreç olarak görülmüştür
(Thornbury, 2002). Chomsky yaratılıştan gelen ve her insanın zihninde önceden varolan dil
konsepti sayesinde herkesin daha önceden hiç duymadığı bir dildeki bir ifadeyi
anlayabileceğini savunmaktaydı.
Bilişsel metot dili bir davranış biçimi yerine bilinçli bir yaratma aktivitesi olarak
görmekteydi. Sınıf aktiviteleri şu şekilde planlanmaktaydı: 1. Dersi öğrencilerin önceden
bildikleri bir şey üzerine kur 2. Öğrencilerin öğrenilen şeyleri anlamlandırmasına izin ver 3.
‘den uzak dur. Kulak-dil alışkanlığı metodu ve bilişsel metot dilin tıpkı ana dil taşıyıcıları gibi
bilinçdışı olarak öğrenilmesi gerektiğini savunmaktaydılar ( (Richards, 2001).
Bilişsel yaklaşımı savunan Chomsky, cümleleri kulak dil alışkanlığı yöntemine benzer
şekilde tek tek ele almakta ve dili derin bir analizle çözümlemekteydi. Bu yaklaşımda bireyin
aklı ve kişiliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu görüşe göre dil rastlantısal değildir ancak
bireyin bilişsel metotlarla kazandığı bir beceridir. Dil öğretiminde tümdengelim metodu
uygulanmakta bu yüzden de kelime öğretimi ihmal edilmektedir (Schmitt, 2000).
Bilişsel yaklaşım kelime öğretiminden çok dilin nasıl edinildiği üzerinde durmuştur.
Buna göre her bireyin doğuştan bir dil öğrenme kabiliyeti taşıdığı ve bireyin bilgi seviyesi ve
ihtiyaçlarına uygun dil girdilerinin sağlanması ile dilin kolaylıkla öğrenilebileceği
öngörülmektedir.
Telkin Yöntemi, Bilişsel Yöntemin bu yaklaşımlarını geliştirmiş ve insanoğlunda saklı
bulunan zihinsel potansiyelin ortaya çıkarılması üzerinde durmuştur. Telkin Yönteminde
bireye verilen telkinler nörolinguistik ve psikoloji gibi ilim dalları tarafından ortaya konulmuş
olan hipotezlere dayanmaktadır. Dil becerilerinin kazandırılmasında bu bilimsel bulguların
dikkate alınması gereklidir.
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1.3.5. İletişimsel Yöntem ve Kelime Öğretimi
Hymes, Chomsky’nin dil yeterliliği kavramına karşılık olarak “iletişimsel yeterlilik”
kavramını ortaya atmıştır. Bununla birlikte bu dönemde dil öğretiminin ibresi hatasızlıktan
(accuracy) bağlama (context) kaymıştır. Bu yaklaşıma göre dil anlamlı iletişim kurma aracı
olarak kabul edilmiştir. Bu da iletişimsel yaklaşımı doğurmuştur (Schmitt N. , 2000, s. 14)
Bu dönemde gramer eksenli eğitim öğretim yapan dil öğretmenleri, öğrencilerin
gramer bilmelerine rağmen günlük basit konuşmalarda zorlandıklarını fark etmişlerdir. Bu
durum ise dil öğretimi ve yabancı dillerin bir iletişim aracı olarak görülmesini pekiştirmiştir.
İletişimsel yaklaşımla pratik hayata yönelik kullanım, dilbilgisi öğretiminin yerini almıştır
(Nation, 2001).
Pragmatik açıdan bakıldığında dilin görevi anlamın iletilmesi üzerine kurulmuştur ve
dil bu iletişimi kelimeler aracılığıyla yapmaktadır (Bayraktar, 2003). McCarty ve Carter
(1997)’e göre konuşma dili, kurallı ve sınırlandırıcı gramer yapılarına nazaran daha büyük
avantaj sunmaktadır çünkü konuşma dilinin temelini diyalog ve etkileşim oluşturmaktadır.
Bu yaklaşımın öncülerinden olan WWilkins (1976) dilin iletişime yönelik temel
fonksiyonlarını genel olarak şu şekilde sıralamaktadır:
1.Özür dileme
2.Selamlama
3.Davet etme
4.Sözverme
5. Bir şey isteme.

İletişimsel yaklaşıma göre, konuşma becerisi kazandırmada amaç öğrencilerin dili
konuşarak, yani iletişim kurarak, öğrenmelerini sağlamaktır. Dil öğretiminde konuşma
becerisini kazandırmak için öğrencilerin ilgi alanlarına giren konularda konuşma ve diyalog
aktiviteleri derslere dahil edilmiş ve öğrencilere gerçek hayattan örneklerle konuşma pratiği
yapma imkanı sunulmuştur (Cooter, 1980).
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İletişimsel yaklaşım dil becerilerinden özellikle konuşma ve dinleme üzerinde
durmuştur. Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin ilk karşılaştıkları becerilerden birisi olan
dinleme becerisi aynı zamanda öğrencilerin zorluk çektikleri bir alandır. Bir alıcı (öğrenci) ve
bir verici (öğretmen) arasında gerçekleşen dinleme faaliyetinde alıcının gelen verileri işlemesi
ve anlamlandırması beklenmektedir. Bu anlamlandırma süreci konuşmacının (verici) konuşma
hızı, kelime seçimi, kullandığı cümle yapısı gibi etkenlerden olumsuz etkilenebilmektedir
(Schwartz, 1998:41).
Bu yaklaşımda dil becerileri içerisinde en çok başvurulanı dinleme becerisidir.
Öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin % 90’ını dinleyerek aldıkları ve iletişimin en az yarısının
dinleyerek geçtiği öne sürülmüştür (Schwartz,1998). Peterson (2001)’e göre dinleme becerisi
yabancı dil öğretiminde, bilginin anlaşılırlığını ve kalıcılığını sağlamada önemli rol
oynamaktadır. Dinleme becerilerinin kazandırılmasında hedef öğrencilerin dinledikleri sesleri
tanımasını ve bunun sonucunda gelen mesajı vurgu ve tonlarıyla bağlamı içinde
anlamlandırmasını ifade etmektedir (Tonbul,2001:18).
Dinlemede amaç duyulanın anlaşılmasıdır. Demirel (1999:122) dinleme becerileri ile
hedeflenen davranışları şu şekilde sıralamıştır:
-

Duyduğu metnin ana hatlarıyla ne olduğunu fark edebilme

-

Duyduğu metinde geçen sözcükleri anlayabilme

-

Duyduğu metnin ayrıntılı olarak ne olduğunu anlayabilme

-

Duyduğu metindeki olayın nerede, ne zaman ve nasıl olduğunu anlayabilme

-

Duyduğu metinde geçen tümcelerin anlamlarını söyleyebilme ve yazabilme

-

Duyduğu metinde geçen kişilerin tutum, davranış ve düşüncelerini fark edebilme

-

Dinlenecek metnin ne hakkında olacağını öngörebilme

-

Anlamaya yardımcı olacak değişik tonlama ve vurguların kullanışını fark etme

-

Duyduğu metni kendi cümleleriyle başkasına aktarabilme

İletişimsel yaklaşımda, dinleme becerilerinin arttırılması için de öğrencilerin her
ortamda diyalog kurmaları ve konuşmaları gerektiği belirtilmektedir bu yönüyle sınıfta
dinleme ve konuşma becerilerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.
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Bu yaklaşımda öğrencilerin doğru konuşmalarından ziyade kendilerini hedef dilde
ifade edebilme becerileri ön plandadır. Öğrencilerin kurdukları cümleler gramatik olarak
problemli olsa da bağlam ve mesajın iletilmesinde kullanılan anahtar kelimeler hedefe
varmada etkili olmaktadır.
İletişimsel yaklaşım öğrencilere gramer kurallarında boğulmadan diyalog imkânı
sağlamasından dolayı kısa sürede yaygınlık kazanmıştır. Bu yaklaşımı savunan dilbilimcilere
göre kelime dağarcığı olmadan hedef dilde iletişim mümkün değildir (McCarthy, 1990). Bu
yaklaşımda bireyin ne kadar gramer bildiğinin iletişim açısından hiçbir önemi yoktur çünkü
bireyin iletişim becerisinin ölçütü ke
lime dağarcığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu yaklaşım birçok
dilbilimci tarafından desteklenmiştir hatta son dönemin en önemli dilbilimcilerinden olan
Noam Chomsky “kelime bilgisi asıldır” cümlesini benimsemiş ve kullanmıştır (Richards,
2001).
Dil öğretiminde konuşmayı ve iletişimi esas alan yaklaşıma göre kelimeler olmadan bir
insanın dil öğrenmesi mümkün değildir (Ellis, 1994). Rivers (1981) bu durumu şu şekilde
açıklamaktadır:
Dilbilgisi öğretimi ile bir insan dili belli semboller sistemi ile öğrenebilir, dilin yapıları
arasındaki ilişkiyi anlayabilir ancak bunun bir iskeleti incelemekten veya iskeletteki hangi
eklemin nerede olduğunu bilmekten farkı yoktur. Oysa dil yaşayan ve kelime elbisesi giymiş
canlı bir organizma olarak karşımızda durmaktadır. Bu sebeple iletişimsel becerilerin
kazandırılması dilbilgisi öğretiminden çok daha önemlidir.
İletişimsel yaklaşım öğrenmeyi daha zevkli ve motive edici hale getirmesine rağmen
bu yaklaşımda bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Bunlardan ilkine göre iletişimsel yaklaşım
sadece dilin iletişimsel alanda sistemli ve kurallı kullanımını esas almasına karşın kelime
öğretiminde aynı yol takip edilmemiştir. Bu dönemdeki dilbilimciler kelimeden çok
kelimelerin oluşturduğu yapılar, bu yapıların kullanımları ve iletişime önem vermişlerdir
(O'Dell, 1997). İletişime verilen önemin bir sonucu olarak akıcı konuşan ancak dilin ruhuna
vakıf olmayan öğrenciler ortaya çıkmıştır (Du-Babcock, 1986). Günümüzdeki dil öğretim
teorileri kelime öğretiminde hem gramer hem de konuşma bakımından denk bir öğretim şekli
benimsemektedir (Schmitt N. , 2000).
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İletişimsel dil öğretim yaklaşımı sistematik bir gelişim takip etmemiştir. Kelime
öğretiminden çok dilin iletişime yönelik işlevleri üzerinde durulmuştur. İY’nin dil öğretim
yaklaşımmında dersin duyulara hitap edecek şekilde tasarlanması, ders materyallerinin
özgünlüğü ve öğretmenin sınıftaki konumu gibi özellikler TY ile benzerlikler göstermektedir.
Bireyi ve iletişimi esas alması dolayısıyla bu yaklaşımın TY’ye zemin hazırladığı söylenebilir.
1.3.6. Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi
Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi dilin kinestetik bir yaklaşımla öğretilmesi esasına
dayanmaktadır. İnsanoğlunun doğumundan itibaren neredeyse tüm öğrenme biçimleri,
dokunma, hareket etme ve dünyayı keşfetme şeklindeki doğal süreçlerle gerçekleşmektedir
(Carbo, 1986). Asher (1988)’e göre ana dil edinimi ile yabancı dil edinimi aynı şekilde
oluşmaktadır. Bu yöntemde dinleme becerileri önemli bir yer tutmaktadır. Dinleme, anlama ve
üretme yöntemin ana gövdesini oluşturmaktadır. Öğrenciler, öğretmen tarafından kendilerine
yöneltilen komutlara uygun cevaplar vererek dinleme anlama ve konuşma becerilerini
geliştirmektedirler (Asher, 1988). Sınıfta özellikle sözcük ve dilbilgisi vurgulanmaktadır. Emir
cümleleri içinde geçen sözcükleri öğrenen öğrenciler önce dinleme ve konuşma becerisi
kazanırlar daha sonra ise bu sözcükleri okuma ve yazmayı öğrenirler( (Larsen-Freeman,
2014).
Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi, sözcük öğretimine ayrı bir önem vermiş ancak bunu
daha çok tekrarlar ve dinleme aktiviteleri ile uygulamıştır.
Asher (1988)’in dil öğreniminin çocukların ana dil edinimine benzediği varsayımı
Telkin Yönteminde çocuklaşma ilkesiyle de örtüşmektedir. Tekrar ve dinleme aktiviteleri de
TY’nin tonlama ve ritim gibi esaslarıyla paralel özellikler göstermektedir.
1.3.7. Durumsal Dil Öğrenme Yaklaşımı
1930’lu yıllarda ortaya çıkan Durumsal Dil öğretimi (Situational Language Teaching)
GÇY’nin aksine kelime öğretimini esas almıştır. Bu yaklaşım okuduğunu anlamanın ilk şartı
olarak

kelime

bilgisini

göstermektedir.

Kelime

bilgisi,

kelimelerin

sıralanışı

ve

çekimlenmesini dil öğretiminin merkezine oturtmuştur (Yaylı,2009). Bu öğretim modelinde
kelimeler ve bunlara ait yapıların cümle içinde öğretilmesi ve yeterli kelime öğretimi ve
67

dilbilgisi ediniminden sonra okuma yazma becerilerine geçilmesi öngörülmektedir. Yöntemin
öncelikli amacı öğrenciye yabancı dilde okuma becerisi kazandırılmasıdır (Richards, 2001).
Durumsal Dil öğretiminde dil bilgisi kuralları tümevarım şeklinde verilmektedir. Öğrencilerin
kendi kendine kelimenin anlamını bulmaları beklenir.
Telkin Yöntemi, durumsal dil öğretim yaklaşımının sözcük öğretimi esaslarına benzer
metotlar kullanmıştır. Durumsal dil öğrenme yaklaşımında olduğu gibi dil bilgisi kuralları
başlangıçta verilmemiş sonradan derse dâhil edilmiştir. Kelime öğretiminin dersin odak
noktasını teşkil etmesi her iki yaklaşımda da benzerlikler taşımaktadır.
1.3.8. Seçmeli Yöntem ve Kelime Öğretimi
Dil öğretim yaklaşımları ve tarihsel süreç incelendiğinde dilin ya bir özne ya da bir
iletişim aracı olarak ele alındığı görülmektedir. Kelime öğretimi farklı yaklaşımlarda farklı
işlevler kazanmıştır. Birçok yaklaşıma göre kelime öğreniminin doğal süreçte kendiliğinden
oluşacağı varsayılarak ayrı bir kelime öğretimi benimsenmemiştir. Seçmeli Yönteme göre dil
öğretim yaklaşımlarından hiçbiri dil öğretim sorunlarını çözemez dolayısıyla bu soruna herkes
bir katkıda bulunabilir. Dil öğretiminde sadece belli bir yönteme bağlı kalmak yerine duruma
uygun farklı yöntemlerin kullanılması temeline dayanmaktadır. Bu uygulama özellikle
Rusya’da yaygınlık kazanmıştır. (Demirel, 2008).
Bu yönteme göre öğretmen öğrencilerin durumu ve hedeflediği amaca yönelik olarak
herhangi bir öğretim yöntemini kullanabilir. Bu yöntemde direkt kelime öğretimi söz konusu
değildir bunun yerine kelimeler cümle içinde kullanımlarıyla verilmelidir. Öğrencilere kelime
ve kelime grupları sırasıyla verilmelidir. Sözlü becerilerin geliştirilmesi amacıyla anlama ve
konuşma becerilerine derslerde yer verilmelidir (Demirel, 2008).
Telkin Yöntemi ve esasları, Seçmeli Yöntemdeen çok başvurulan yöntem olagelmiştir.
Günümüzde dil öğretim sınıflarının özellikle de İngilizce öğretimi yapılan sınıfların hem
fiziksel olarak rengârenk olduğu, hem de müzik ve şarkılarla bilinçaltına hitap ettiği
görülmektedir. Müziğin kullanımı, rahat sandalyeler, ders materyallerinin çoklu duyulara hitap
etmesi gibi öğeler aslında Seçmeli Yöntemin dil öğretiminde Telkin Yöntemine ait
uygulamaları esas aldığını göstermektedir.
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1.3.9. Derlem Dilbilim ve Kelime Öğretimi
Davranışçı ve üretici dönüşümsel dil bilgisinin 80’li yıllara kadar dilbilim ve dil
öğretimindeki etkinliği sözcüksel (lexical) yaklaşımın ortaya çıkışını etkilemiştir (Richards,
2001). Özellikle biçimbirim üzerine yapılan çalışmalar yabancı dil öğrenme sürecinde
bireylerin dilbilgisi hatalarını analiz ederek öğrencilerin hedef dili öğrenirken yaptıkları ortak
hataları ortaya çıkarmıştır (Mair, 2000). Tarihsel süreçte tek tek sözcük öğretiminin yerini
kalıplar üzerinden dil öğretimi almıştır.
İşte bu noktada Derlem dilbilim kelime ve kelimeye ait yapıları ön plana çıkararak
kelime öğretimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bunun sonucu olarak da sözcük kavramı
üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Derlem dilbilim her sözcüğün dilbilgisel
özelliklerini ortaya koyarak genel bir dilbilgisi yaklaşımı ortaya koymayı hedeflemektedir
(Davis, 2007) Aynı şekilde sözcüksel yaklaşımın da sınıf içinde veya sınıf dışında dil
öğretiminde kelime öğretimine yönelik yaklaşımlar geliştirdiği görülmektedir (Clark, 2001).
Sözcük bazlı yaklaşımın ortaya koyduğu ilkelerin TY tarafından da kullanıldığı ve
başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir.
1.3.10. Leksikal Yaklaşım ve Kelime Öğretimi
Sözcüksel (lexical) yaklaşım gramer ve kelime arasında bir ayrım olmadığını aksine
bu iki kategori arasında bir süreklilik olduğunu savunan bir yaklaşımdır (Güneş, 2011). Bu
yaklaşımda öğrenilen dildeki akıcılık, dili öğrenen kişilerin hafızalarındaki kelime kalıpları ve
bu kelimelerin dizilimindeki zenginliğiyle doğrudan orantılıdır. Lieberman (2004)’a göre
sözcüksel yaklaşım, kelimelerden, kelime dizimlerinden yarım ya da tam olarak kalıplaşmış
sözcüklerden oluşan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan
bilimsel bazı çalışmalarda görmek mümkündür. Yüceol ve Özezen (2014) kelime bazında
sadece de- eyleminin dilbilimsel yapısını tüm detaylarıyla incelemiş ve aslında dildeki her
kelimenin kendine özgü ve özgün biçimde bir kalıp haline girdiğini göstermiştir. Ancak bu
konuda Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde bir model önerisi bulunmamaktadır
(Büyükaslan, 2007).
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Her bir kelime tek başına kalıp kelimelerle birleşerek kendi gramerini oluşturmaktadır
(Larsen ve Freeman, 2014). Sözcüksel yaklaşımın benimsenmesiyle yabancı dil öğretiminde
öğrenciler dilin farklı boyutlarını da keşfetmektedirler. Bunun bir sonucu olarak sözcüksel
yaklaşımla yabancı dil öğrenen öğrenci, sınıfta edilgen bir alıcıdan çok verilenleri işleyen bir
işlemci konumuna yükselmektedir (Richards, 2001). Sözcüksel yaklaşıma göre yabancı dil
öğrenenler, kelimeleri hatırlamada zorluk çekmemekte ancak söz dizimde zorluk
yaşamaktadırlar. Bu sebeple Sözcüksel (lexical) yaklaşım tek başına gramer öğretimi ya da
kelime öğretiminin öğrenciye faydalı olamayacağı düşüncesindedir. Bunun yerine kelimelerin
kalıplar halinde ve cümledeki kullanımı ile öğretilmesinin hatırlama ve kalıcılığı
arttırabileceği ve akıcılığa katkısı olabileceği öngörülmektedir (Nattinger, 1992). Bu noktada
bir kelimenin anlamı ile birlikte kelimenin gramer özelliklerinin öğretilmesinin de kalıcılığa
katkı sağlayacağı savunulmaktadır (Schmitt N. , 2000).
İletişimsel yaklaşımın kelimenin anlamını ön plana çıkaran yaklaşımların sonucunda
araştırmacılar kelime dağarcığı üzerinde durmaya başlamışlardır. Bunun sebeplerinden biri de
bilgisayar ve yazılım sektöründeki dilbilim ile ilgili gelişmeler olmuştur (Johns, 1994).
Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sadece
insanların

hayatını

kolaylaştırmakla

kalmamıştır.

Bilgisayar

teknolojisi

dillere

ait

materyallerin bilgisayar hafızalarında depolanmasını ve işlenmesini de mümkün kılmıştır.
Milyonlarca kelimenin depolandığı bilgisayar veri tabanlarının ortaya çıkmasıyla kelime sıklık
analizlerini mümkün kılan programlar yazılmıştır. Bunun sonucunda ise araştırmacılar dillerin
kelime yapılarını ve kalıpları inceleme ve sınıflandırma imkanına kavuşmuşlardır. Bu büyük
çaplı veri tabanları sayesinde dilbilimciler dil kullanıcılarının farklı metinlerde kullandıkları
farklı kalıpları analiz ederek her dilin konuşma ve yazmaya yönelik kullanılan kalıplarını
ortaya koymuşlardır. Bu araştırmalar kelimelerin nasıl biraraya gelerek bileşik sözcükler
oluşturdukları ve bu bileşik sözcüklerin nasıl anlamlı parçalar ve deyimlere dönüştüklerini
çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur (Hadley, 2002).
Derlem Dilbilim yaklaşımları tekrar eden çoklu söz öbeklerinin günlük konuşma ve
yazma dilinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Buna göre “Dil her
zaman kullanıma hazır istiflenmiş parçalar halinde bulunmakta ve bireyin kelime
dağarcığındaki gelişim ve dönüşümün sonucu geleneksel bir yapı olarak karşımıza
çıkmaktadır” (O'Keeffe, 2007). Bu yaklaşımın bir sonucu olarak dilbilimciler kelime
dağarcığının dilin ana yapı taşı olduğu tezini savunmaya başlamışlardır.
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Derlem Dilbilim çalışmalarında gramerin dil öğretimindeki yeri ile ilgili önemli
çıkarımlarda bulunulmuştur. Buna göre kelime dağarcığı ve gramer birbiri ile ilişki içindedir
ve dil taşıyıcılarının tercihlerine göre dil şekillenmektedir (O'Keeffe A& M. McCarthy, 2007).
Bu bulgular neticesinde gramer ve kelime dağarcığı arasındaki keskin ayrım belirsizleşmeye
başlamıştır. Buna dayalı olarak bazı dilbilimcilerin gramer ve kelime dağarcığının birbirini
tamamlayan unsurlar olduğu belirtilmektedir (Schmitt ,2000). Bu bakış açısının bir sonucu
olarak modern öğretim yöntemleri gramersiz ve kelime dağarcığı olmadan bir dil öğretiminin
mümkün olamayacağını belirtmektedirler. TYde işte bu noktada gramer ve kelime öğretimini
aynı anda ele almakta ve dili bir bütün olarak vermektedir. Bu yönüyle Leksikal yaklaşımla
örtüşmektedir.
Gramer ve kelime dağarcığı alanında yapılan araştırmalar dil taşıyıcılarının dili kalıplar
halindeki söz öbekleri ile kullandıklarını ortaya koymuştur (Aitchison, 2003). apılan
çalışmalar kelime dağarcığı ve bilişsel yönlendirmeyle oluşan öğrenme yaklaşımını ortaya
çıkarmıştır. Kelime dağarcığı yaklaşımı, dilde akıcılığın ancak belli sayıda kelimenin zihinde
depolanmasıyla yakalanabileceğini belirtmektedir. Dil taşıyıcıları da hafızada depolanmış
sözcük veya söz öbeklerini ihtiyaç ve bağlama göre dilbilgisi kurallarına uydurarak
kullanmaktadırlar (Thornbury, 2002).
1.3.11. Telkin Yöntemi ve Kelime Öğretimi
Birçok dil öğretim yöntemi, kelime öğretimi üzerinde durmasına rağmen, Telkin
Yöntemi kadar kelime dağarcığının gelişimi üzerinde hiçbir yaklaşım durmamıştır. Yapılan
literatür taraması Telkin Yöntemi ilke ve esaslarının etkili bir kelime öğretimi adına etkinliğini
ortaya koymuştur. Bu yöntem üzerine Amerika’da özellikle Iowa Devlet Üniversitesinde
Schuster ve Prichard tarafından

yapılan akademik deneysel çalışmalar

yöntemin

uygulanabilirliğini ve olumlu katkılarını göstermesi açısından önemlidir. Telkin Yöntemi
kurucusu Lozanov (2009) bu yöntemin diğer yöntemlere nazaran daha üstün olduğunu iddia
etmektedir. Telkin Yöntemi’nin diğer öğretim yöntemlerinden farkı, insanda saklı sınırsız
öğrenme kapasitesinin varlığı tezine dayanmasıdır. Bu teze göre yeterli şartlar oluşturulduğu
takdirde, atıl durumdaki zihinsel potansiyel ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı Lozanov
öğrencilerin duygusal ve insancıl yönlerine hassasiyetle yaklaşmaktadır. Yöntemin amacı
telkin süreçlerinin oluşabileceği ortamların oluşturulmasıdır. Telkin Yöntemi bu yönüyle kalp
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ve akıl birlikteliğini hedeflemektedir.
Yöntemin temelinde öğrencilerde geçmişten gelen önyargıların bilinçli veya bilinç dışı
telkin araçları ile kırılması ya da ortadan kaldırılması

öğrencilerin

kendi beceri ve

potansiyelleri ni keşfetmelerine (Lozanov, 2009). Alanyazın taraması sonucunda Telkin
Yönteminin kelime öğretiminde diğer yöntemlere kıyasla olumlu yönleri şu şekilde tespit
edilmiştir:
a) Telkin Yöntemi ile yabancı dil öğretimi yapılan sınıflarda öğrenmeye engel olan
bariyerler (engeller) ortadan kaldırılınca, neşeli ve pozitif bir öğrenme ortamı
sağlanmaktadır. Yöntem sayesinde öğrencilerde iyileştirici bir öğrenme süreci
gözlemlenebilmektedir (Bancroft, 2005). Bu sayede öğrencilerin başarısı zihinsel ve
ruhsal durumlarına pozitif manada tesir etmektedir.
b) Öğrencilerdeki kaygı, stress ve önyargılar azalınca, öğrenciler dil öğrenmeye daha
fazla eğilim göstermektedir. Bu yönüyle yöntem Krashen (1987)’in duygusal filtre
yaklaşımına benzerlik göstermektedir. Krashen’e göre eğer öğrencilerde yoğun ve
yüksek bir duygusal filtre varsa girdiler kanalıyla gelen mesajlar beyine veya dil
öğrenme cihazına ulaşmamaktadır.
c) Telkin

Yönteminde

izlenen

öğretim

yöntemi

Gardner’in

çoklu

teorisine

paraleltaşımaktadır. Bu yaklaşımın da etkisiyle Telkin Yönteminde görsel, işitsel ve
kinestetik öğrenme stillerine hitap eden müzik, drama ve çevresel etkenleri dersin içine
yerleştirilmiştir. Bu ise yöntemin farklı öğrenme şekillerine sahip öğrencilere hitap
edebilmesine olanak sağlamıştır.
d) Müziğin ve rahatlama egzersizlerinin kullanımı bireylerdeki kaygı ve endişe seviyesini
azaltmakta ve böylece öğrenme daha kolay olmaktadır.
e) Ders materyallerinin yanı sıra çevresel faktörler (sınıf ortamı, rahat koltuklar, dekor
vb.) öğrenmede motivasyonu arttırmaktadır.
Telkin yöntemi (Suggestopedia) öğrenmenin insan beyninde gerçekleştiği tezine
dayanmaktadır. Bu sebeple insan beyninin tüm fakültelerinin uyarılması gereklidir. Bu yöntem
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ile beynin her iki lobu da eş zamanlı olarak öğrenme faaliyetinde rol almaktadır. Öğretmenin
görevi tüm türlerine hitap edecek uygulama ve aktiviteleri ders planına yerleştirmektir.
Lozanov (2009) eserinde bu konuyu şu şekilde açıklamaktadır:
Öğretmenler, beynin nasıl çalıştığını öğretmek yerine, öğrencilere beyinlerini nasıl
çalıştırmaları gerektiğini öğretmeye çalışmalıdırlar. Eğer mantıksal ve duygusal düşünce
uyumu sağlanabilirse, öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin doruğuna ulaşmaları
kolaylaşacaktır. Bu yaklaşıma göre insan zihni doğru seviyeyi yakalayabilirse öğrenilen
bilginin kalıcılığı ve alma kapasitesi en yüksek seviyeye ulaşacaktır.

Birçok dil öğretim uygulamasında dil, parçalara ayrılmakta ve birbirinden izole edilmiş
bölümler halinde öğretilmektedir. Bu durum öğrencilerin dile ait bütünü kavrama
kabiliyetlerini köreltmektedir. Örneğin gramer öğretimi yapılırken bu kuralların konuşma veya
yazma becerisi ile ilişkisi gözardı edilmektedir. Bu noktada Telkin Yöntemi öğrencilere
bütüncülbakmayı telkin ederek dili tüm yönleriyle kavramalarına olanak sağlamaktadır (Bass,
1985).
Lozanov’a göre sadece analitik ve sayısal becerileri kullanmaya yönelik sol beyin
eksenli öğretim faaliyetlerinde öğrenci performansında düşüş görülmekte ve öğrencilerin elde
edebileceği bilgi miktarında düşüş olmaktadır. Telkin Yöntemi çevresel etkenleri ve çoklu
duyusal ders işleme modelini derse katarak öğrencilerdeki algılama ve bilgi edinme başarısını
arttırmaktadır. Lozanov “TY ekseninde yapılan öğretimin hem bütüncül anlamı hem de ince
detayları kavramaya yönelik olduğuna” dikkat çekmiştir (Lozanov, 2009).
Diğer yöntemlerin aksine Telkin Yöntemi, insan zihninin bilinç ve bilinçaltı olmak
üzere her iki seviyesine de hitap etmektedir. Lozanov bilinç ve bilinçaltı birlikteliğinin
öğrenme hızını olumlu etkilediğini ifade etmektedir. Ancak gerçek zamanlı öğrenme
ortamında bilinçaltının rolü görmezden gelinmektedir. Krashen (1987) de buna benzer bir
ifade bulunmaktadır.
Krashen’e göre “Yetişkinlerde iki tür dil yetkinliği mevcuttur. Bunlar edinim ve
öğrenmedir. Öğrenme açık bir şekilde gerçekleşirken, edinim bilinçaltı düzeyde örtük bir
şekilde gerçekleşir. Öğrenmede dilin kurallarını bilme sayesinde bilinç, hem kontrol hem de
düzeltme görevi görmektedir. Açık ve örtük ö
ğretim arasındaki ikilik dil öğretim alanındaki en
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çok tartışılan konulardan birisi olma özelliğini bugün de korumaktadır. Telkin Yönteminde bu
ikilik bir uyuma kavuşmuştur. Dil edinimi (açık eğitim) öğretimin merkezine konulmuş ve
öğrenme (örtükeğitim) çevresel şartlarla daha etkin hale getirilmiştir (Du-Babcock, 1986).
Gibbons (2002) gibi araştırmacılar çocukların yetişkinlerden daha iyi öğrenciler
oldukları konusunda genel bir yargıya sahiptirler. Bu düşünceye Lenneberg (1967) kritik
öğrenme yaşı teorisiyle karşı çıkmaktadır. Ona göre yetişkinliğe girdikten sonra ikinci dil
öğrenimi beyindeki sağ ve sol lobların olgunlaşmasından dolayı zorlaşmaktadır bu yüzden
yabancı dil bilinçli ve bir çalışmaya dayalı olarak öğrenilmeli ya da öğretilmelidir.
Çocuklardaki dil edinimi süreçlerinin TY öne sürdüğü yaklaşımlara benzer yönlerinin olduğu
görülmektedir (Türköz, 2010).
Telkin Yönteminin tüm sayılan özellikleri öğrencinin öğrenme potansiyelini harekete
geçirmekte ve kelime dağarcığını arttırmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da
öğrencilerin hatırlama seviyeleri yükselmektedir. Telkin Yöntemi diğer taraftan bu iletişim
engelini aşma adına programın başında yüklü miktarda kelime öğretiminde bulunmaktadır.
Telkin Yöntemi başarısının diğer kelime öğretim yöntemleri göz önüne alındığında yüksek
olduğu görülmektedir (Büyükaslan, 2007). Lozanov’un çalışması daha çok zihin ve hafıza
üzerine odaklanmıştır çünkü bu yöntem sayesinde en yüksek zihinsel kapasiteye
ulaşılabilmekte ve bir seansta öğrenciler yüzlerce kelimeyi çok kısa bir sürede
öğrenebilmektedirler (Stevick, 1985).
Lozanov,

TY

esaslarının

sınıfta

uygulanmasıyla

süper

hafıza

derecesine

çıkılabileceğini ileri sürmektedir. Erdelyi (1996) süper hafızayı “ilk denemeden son denemeye
kadarki genel hatırlama becerisindeki gelişme (ilerleme)” olarak tanımlamaktadır.
Yabancı dil öğretiminde arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için, öğrencilerin sadece
kelime öğrenmeleri değil o kelimeleri hatırlamaları da gereklidir. Aslında öğrenme hafızanın
da içinde olduğu bir hatırlama eylemidir. Kelimelerin hafızaya alınması için çeşitli
işlemlerden geçirilmeleri gerekmektedir. Öğrenilen bilginin hafızada tutulabilmesi için
anlamlı ilişkilendirme ve detaylandırma gibi hafıza teknikleri kullanılmalıdır. Zaten Telkin
Yöntemi bu metotları kullanmaktadır. Yukarıda sayılan bu özelliklerinden dolayı Telkin
Yöntemi etkili, yaratıcı ve hızlı bir kelime öğretimi açısından en güçlü yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Baddeley (2009) şöyle demektedir: Teknik açıdan birçok cihazla donatılmış olarak
dünyaya gelen canlıların çoğu öğrenilmiş ve programlanmış kabiliyetlerle donatılmışlardır.
İnsan ise bu canlılar arasında varlığını öğrenme ile sürdüren tek varlıktır. Öğrenme
kapasitesinin arttırılması bu sebeple insanoğlunun varlığı ile de ilişkilidir.
Birçok öğretim metodu öğrenme yol ve tekniklerinden bahsetmesine rağmen Stern
(1983)’e göre “varsayımlar prensip olarak kulağa hoş gelse de, hiçbir varsayım eleştirel ve
sistematik olarak gerçek öğrenme kriterlerine göre test edilmemiştir.” Bu noktadan hareketle
günümüze kadar uygulanagelmiş dil öğretim yöntemlerinden neredeyse hiçbiri Telkin
Yöntemi (Suggestopedia) kadar deneysel çalışmalarla geçerliliği kanıtlanmış ve uygulanmış
değildir. UNESCO tarafından onaylanmış tek dil öğretim metodunun Telkin Yöntemi olduğu
gerçeğini de dikkate almak gerekmektedir.
Bir sonraki bölümde Kelime edinimi, kelime dağarcığı, öğrenme, hafıza ve unutma
konuları üzerinde durulacaktır.
1.3.12. Bölüm Özeti
İlk bölümde Telkin Yöntemi’nin ardında yatan bilimsel teoriler ele alınmıştır. Burada ilk
önce Telkin kavramı açıklanmış ardından telkini engelleyen faktörler ve telkini mümkün kılan
faktörler sırasıyla verilmiştir. Telkin kavramının hayatın aslında her aşamasını kuşattığı ve
doğru şekilde kullanılabilirse eğitimde büyük başarılar kazanılacağı belirtilmektedir. Telkinin
oluşması için bu faktörlerin birliktelik içinde ve bir düzen içinde verilmesi gerektiği
işlenmiştir.
Telkin Yöntemini diğer Dil öğretim teorilerinden ayıran en önemli etken şüphesiz
müziğin kullanımıdır. İlgili bölümde tarihsel çizgide müzik-öğrenme ilişkisi ele alınmış ve
müziğin bilişsel sürece olan etkileri üzerinde durulmuştur. Devam eden bölümde ise müziğin
telkin, psikoloji, motivasyon ve çoklu zeka türleri ile olan ilişkisine değinilerek müziğin neden
TY’de kullanıldığı konusu üzerinde durulmuştur.
TY’nin dil öğretimi alanında getirdiği yenilik ve yaklaşımlardan söz edilmiştir. Burada
TY’nin ortaya koymuş olduğu çift düzlem, öğretmenin prestiji, ritim, tonlama, çocuklaşma
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gibi unsurların dil öğretimine özellikle kelime öğretimine nasıl katkıda bulunduğu bilimsel
çalışmalarla temellendirilmiştir.
İlgili çalışmalar bölümü (1.4.) Yabancı dilde kelime öğretimi alanında TY kullanılarak
yapılan çalışmalara ayrılmıştır. Bu bölümde başlangıcından günümüze kadar yapılmış olan
akademik, deneysel çalışmalar üzerinde durulmuş ve TY’nin işlerliği ortaya konulmaya
çalışılmıştır. TY’nin dil öğretimi dışında da birçok alanda kullanılıyor olmasına rağmen
Araştırmacı bu bölümde TY’nin yabancılara kelime öğretimine etkisi üzerine odaklanan
çalışmalara yer vermiştir.
Son olarak Telkin yönteminin esaslarından olan rahatlama egzersizleri ve son dönemde
ortaya konan beyin modelleri ve telkin yöntemi ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde
TY’de kullanılan Barok müziğin beyinde oluşturduğu alfa dalgaları ve rahatlama egzersizleri
ile öğrenme arasındaki ilişki bilimsel bulgulardan yararlanılarak ilişkilendirilmiştir.
Araştırmanın bu bölümünde kısaca Telkin ve Telkin Yönteminin kullandığı yol ve
yöntemler bilimsel temellere oturtulmuş ve ortaya konulan tezin rasyonelliği ifade edilmiştir.
Bu bölümde araştırmacı şu cümleyi hipotez olarak sunmaktadır:
Doğru öğrenme ortamlarında, doğru uyarıcılar (müzik, çoklu duyusal materyaller, sınıf
ortamı, vurgu, tonlama, öğretmen ve çevre vb.) kullanıldığında kısa sürede birçok kelime (dil
materyali) öğrenilebilir.

Burada ilk olarak kelimenin tanımı, kelime türleri, kelime bilme dereceleri ve öğrenme
üzerinde durulmuştur. Konunun kelime öğretimi olmasından dolayı kelimenin ilişki içinde
olduğu kavramların açıklanması gereklidir. Kelime öğretimi anlatılırken kelime edinim
süreçlerinin de açıklanması gerekmektedir. Araştırmacı daha sonra Kelime-Hafıza kavramları
üzerinde durmuş ve kelimelerin hafızada tutulma süresi ile kelime öğretim metotları arasında
ilişki kurmaya çalışmıştır.
Araştırmacı hafıza kavramını açıkladıktan sonra kelime belleği ve unutma-öğrenme
ilişkisi üzerinde açıklamalarda bulunmuştur. Hafızaya kodlanan bilginin ortadan kaybolması
veya unutulması sürecinde hangi etkenlerin rol oynadığı burada detaylı olarak anlatılmıştır.
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Bu bölümde kelime öğretiminde rol oynayan öğrenme, anlam, hafıza, unutma gibi
etkenler hakkında kapsamlı ve kuşatıcı bilgi verilmiştir.. Burada kelime öğretiminin basit bir
öğrenme eyleminden çok birçok karmaşık bilişsel ve duyuşsal öğrenme süreçlerini içerdiği
açıklanmaktadır.

Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın tarihsel arka planı verilmiş ve bu şekilde
çalışmanın önceki dil öğretim teorilerinin kelime öğretimi yaklaşımları ile benzer ve farklı
yönleri üzerinde durulmuştur. TY’nin hangi teorinin hangi eksik yanını kapattığı veya
teorilerden ne şekilde faydalandığı konusu bu bölümde ele alınmıştır. Araştırmacı önce dil
öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini el almış burada en temel şeyin iletişim
olduğu üzerinde durmuştur.
Larsen-Freeman(2014) tarafından belli başlı dil öğretim metotları üzerinden kelime
öğretiminin evrimi incelenmiştir. Yapılan incelemede gramer eksenli başlayan kelime öğretim
faaliyetlerinin evrilerek önce konuşma-anlama, dinleme-anlama ve son olarak da iletişime
dönüştüğü ortaya konulmuştur. Gramer Çeviri yöntemiyle başlayan sürecin Dil-Kulak
Alışkanlığı yöntemiyle telaffuz ve konuşma eksenli ilerlediği ifade edilmiştir. Diğer kelime
öğretim yaklaşımlarının kelime öğretimi hakkındaki görüşleri verilerek TY ile farklı ve benzer
tarafları ortaya konmuştur.
Kavramsal çerçevenin sonunda ise Telkin Yönteminin Kelime Öğretimi hakkındaki
görüşleri ve uygulamaları konusunda bu alanda yapılan uygulamalı çalışmalar referans
verilerek temellendirilmiştir.
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2. BÖLÜM
YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Nicel araştırma yöntemi olgular ve olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamak için
kullanılır. Nitel araştırma ise insanoğlunun davranış, deneyim ve gözlemlerini kullanır. Nitel
araştırmalarda bir araştırma problemi üzerinde araştırma yapılır, Nicel araştırmada ise bir
araştırma sorusu üzerinde durulur. Nicel araştırmalar genellikle belli sınırlar içinde bulunan
farklı grupların benzer ve farklı yanlarının belirlenmesini hedefler. Nitel araştırmalar ise daha
çok soyut kaynaklardan beslenir. Bireylerin söyledikleri, yazdıkları ve gözlemlenmiş
davranışlarını veri kaynağı olarak ele alır. Araştırmada Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri
kullanılacaktır. Ayrıca uzman görüşü alınarak hazırlanmış ön test ve son testler
uygulanacaktır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini halen üniversitelerin Türkçe hazırlık bölümlerinde okuyan
Türkçe öğrenen öğrencileri kullanılmıştır. Örneklem oluşturulurken seçmeli örneklem metodu
kullanılmıştır. Bu metotla objektif sonuçların elde edilebileceği ve evrenin özelliklerini
yansıtacak şekilde bir örnekleme yapılması hedeflenmiştir. Farklı ülkeden 26 öğrencinin
öğrenim gördüğü Fatih Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi araştırmanın hedeflerine
uygunluk göstermektedir.
2.3. Sınırlılıklar
Araştırmanın başlıca sınırlılığı ise yalnızca Fatih Ünive rsitesi Türkçe Eğitim,
Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere uygulanmış
olmasıdır. Yöntemin uygulanması ve gerekli şartların hazırlanarak yöntemin uygulanacağı
ortamların ayarlanması ise ayrı bir sınırlılıktır. Çalışma özellikle okuma, dinleme ve konuşma
becerilerini odak almıştır ancak öğrencilere yazma çalışması da yaptırılmıştır. Çalışmanın 15
saatle sınırlı olması nedeniyle TY’nin yazma becerisi üzerinde durulmamış ancak elde edilen
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sonuçlardan hareketle araştırma sonuçlarının yazma becerisi alanındaki etkilerine yönelik
katkıları üzerinde durulmuştur. Sürenin kısıtlı olması ve araştırma merkezinden gerekli
izinlerin alınamamasından dolayı öğrencilere bir kalıcılık testi uygulanmamış olması da ayrı
bir sınırlılıktır.
Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre temel seviyede (A1 ve A2) 200
saatlik dil öğretimi öngörülmektedir. Milton (2006) temel seviyede İngilizce öğretiminde
hedef kelime sayısını 1500 olarak verirken aynı sayı Yunanca için 850 kelime, Fransızca için
1000 kelime olarak belirtilmektedir. Araştırmada 4 konu içinden seçilen toplam 206 kelime
öğretiminin yapılacak olması bir başka sınırlılıktır.
Çalışmada kullanılan kelime listelerinin oluşturulmasında 2 kaynaktan istifade
edilmiştir. Bunlar, Princeton üniversitesi tarafından yayınlanmış olan 1120 kelimelik temel
seviye kelime listesi (http://www.princeton.edu/~turkish/aatt/vocablist.htm) ve Aydın (2015)
tarafından yapılan Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitapları ve okuma
kitaplarında geçen kelimelerin sıklık analizi adlı çalışmadaki kelime listelerinden
faydalanılmıştır.
Fatih Ünive rsitesinden 96 ülkeden öğrencinin olması ve Türkçe Araştırma merkezi
idaresi tarafından uygulama amacıyla tahsis edilen sınıflarda bulunan 18 ülkeden 26
öğrencinin evreni temsil etme gücü açısından bu üniversite seçilmiştir.
Türkçe Öğretim merkezi tarafından araştırmacıya evreni en geniş manasıyla temsil yeteneğine
sahip 18 ülkeden 26 öğrencinin var olduğu 2 sınıf verilmiştir.
Türkçe öğretim merkezi tarafından araştırmacıya verilen sınıflarda mevcut müfredatta
bulunan ve sırasıyla öğretilmesi hedeflenen 4 konunun olduğu belirtilmiş ve araştırmacı
çalışmasını bu 4 konuya göre belirlemiştir. Araştırmada sadece 4 konunun üzerinde kelime
öğretimi yapılacak olması da bir sınırlılıktır.
Araştırmacı tarafından 25 saatlik bir uygulama talebi yapılmış ancak Dil merkezi
idaresi tarafından çalışma 15 saatle sınırlandırılmıştır.
Öğretilecek kelime sayısının 206 olarak belirlenmesinde şu yol izlenmiştir. Aydın
(2015) tarafından hazırlanan çalışmadaki kelimeler ve Lale 1 ve 2 kitaplarındaki öğretilecek
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konulardaki kelimeler karşılaştırılarak öğretilecek 4 konuya ait kelime listeleri hazırlanmış ve
öğrencilere

dağıtılmıştır.

Öğrenciler

bu

listede

geçen

kelimelerden

bildiklerini

işaretlemişlerdir. Araştırmacı tarafından liste bir elemeye tabi tutulmuş ve 4 konuya ait
kitaplarda geçen toplam 206 kelime belirlenmiştir.
Araştırmacı tarafından derslerde yardımcı materyal olarak kullanılmak üzere temel
seviye ders kitapları taranmış ve telkin yöntemi ilkelerine göre kritiğe tabi tutulmuştur.
Yapılan değerlendirme sonucunda Telkin yöntemi ilkeleri olan çift düzlem, çocuklaşma, ritim
ve tonlama esaslarına uygun olarak 2 temel seviye kitabı seçilmiştir. Bunlar Lale Türkçe Ders
kitabı 1-2 ve Sevgi dili Türkçe ders kitabı 1-2 adlı kitaplardır. Araştırmacı derste kullanılan
tekrar ve pekiştirme aktiviteleri bu kitaplardan derlemiştir.
Çalışmaya

katılan

öğrencilerin

İngilizce

seviyelerinin

aynı

olup

olmadığı

bilinmemektedir. Bu nedenle öğrencilere dağıtılan kelime listelerindeki Türkçe kelimelere ait
İngilizce kelimelerin ne kadar anlaşılıp anlaşılamadığı tespit edilememiştir.
Araştırmada 15 saatlik zaman kısıtlaması olmasından dolayı Yazma becerisine yönelik
çalışma yapılmamıştır.
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında uzman görüşü alınarak hazırlanan testler kullanılacaktır.
Öğrencilere öğretilen kelimelerin kalıcılık süresi ve seviyesinin ölçüldüğü testler çalışmanın
en önemli safhasını teşkil etmektedir. Verilerin çözümlenmesinde Microsoft Office
programlarının yanında SPSS programı kullanılacaktır. Toplanan veriler düzenlendikten sonra
bilgisayar ortamına aktarılacak ve bağımsız örneklem T-testi ile analiz edilerek ortaya çıkan
sonuçlar yorumlanacaktır.
2.5. Araştırma Deseni
Telkin Yönteminin Temel Seviyede yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere
kelime öğretiminde kullanımının etkinlik derecesinin tespit edilmesi amacıyla son test
uygulanmıştır. Uygulamaya katılan öğrencilerin daha önceden yerleştirme sınavı sonuçlarına
göre

sınıflara

yerleştirildikleri

dikkate

alındığından
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intact-class

araştırma

deseni

benimsenmiştir. Bu desenle ilgili olarak Hatch ve Farhady (1982) intact-class metoduna ilişkin
aşağıdaki bilgileri vermektedir:
Bu desen sınıf bazlı uygulama yapan birçok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır.
Özellikle dil öğretilen sınıflarda öğrencilerin rastgele sınıflara yerleştirilmesi neredeyse
olanaksız olduğundan öğrenciler daha önceden belirlenmiş bir kritere göre (giriş sınavı, bir
seviyeyi bitirme şartı vb.) sınıflara yerleştirilirler.
Sınıflarda oluşan homojen yapıya zarar vermeme adına özellikle gruplardaki cinsiyet
dağılımı ve genel öğrenci dağılımına okul yöneticileri ayrı bir önem vermektedir. Buna göre
dil öğretimi yapılan okullara girerken yapılan yerleştirme sınavlarında öğrencilerin belli
seviyelerde olduğu savından hareketle homojenlik sağlanmaktadır. Bu çalışmada Fatih
Üniversitesi Türkçe Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından araştırmacıya
rastgele seçilmiş 2 sınıf tahsis edilmiştir. Bunlardan ilki araştırmacı tarafından Telkin Yöntemi
ilke ve esaslarına uygun olarak öğretimin yapılacağı deney grubu, ikinci sınıf ise klasik
öğretim metotları ile öğretimin yapılacağı kontrol grubudur.
Bu çalışmada araştırmacı tarafından Fatih Ünive rsitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nin
seçilme sebebi öncelikle Fatih Üniversitesi’nin 96 farklı ülkeden öğrencisinin olmasıdır. İkinci
olarak Türkçe Öğretim merkezinde verilen Türkçe eğitiminin dilin tüm becerilerini
kavratmaya yönelik olmasıdır. Merkezde öğrencilere haftada 20 saatlik yabancı dil olarak
Türkçe dersi verilmektedir. Öğrenciler günde toplam 4 saat (240 dakika) ders görmektedirler.
Her sınıfa sadece bir okutman derse girmektedir, dolayısıyla 4 becerinin tümü aynı öğretici
tarafından verilmektedir.
Yapılacak uygulama için araştırmacı tarafından gerekli resmi izinler alınarak uygulama
toplam 15 saatlik sürede gerçekleştirilmiştir. lkin Yöntemi ile kelime öğretimininTelkin
Yöntemi bu alanda bilgili bir hoca tarafından yapılması gerektiğinden deney grubuna
yapılacak kelime öğretimi araştırmacı tarafından yürütülmüştür .
Türkçe Öğretim merkezinde kullanılan ders kitabı (Lale Türkçe Ders kitabı 1)
araştırmacı tarafından Telkin Yöntemi (Suggestopedia) ilke ve esaslarına uygun olarak
düzenlenmiş ve buna uygun şekilde deney grubunda uygulanmıştır. Bunun yanısıra Sevgi Dili
Temel Seviye kitaplarından Lale Türkçe Ders kitabı 1-2 ile paralel konular belirlenerek sınıf
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içi aktivitelerde bu kitaptan da faydalanılmıştır. Çalışmanın yapılacağı merkezde okutulan
Lale 1 Türkçe kitabında öğrencilerin takip ettikleri müfredata uygun olarak çalışmada 4 farklı
konu belirlenmiştir. Bunlar; Yiyecek-İçecekler, Hayvanlar, Meslekler ve Giyecekler
konularıdır. Bu konularla ilgili olarak toplam 206 hedef kelime belirlenmiş ve toplam 15
saatlik periyotta bu kelimeler öğretilerek kitaptaki pekiştirme aktiviteleri yapılmıştır.
Deney grubu ile yapılan öğretim rahat sandalyelerin olduğu ve projektör ve ses sistemi
ile donatılmış bir dil sınıfında gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise sadece ders kitabında
bulunan hedef kelimeler ve bunlarla ilgili kitapta yer verilen ilgili aktiviteler yapılmıştır. Hem
deney hem de kontrol grubunda uygulama araştırmacı tarafından yapılmıştır. Öğretim
materyallerinin uygulanması ve hazırlanmasının yanında araştırmacı tarafından öğrencilerin
öğrendikleri kelimelerin sınanması amacıyla

öğretilecek konulara ait son testler

hazırlanmıştır. Hem deney grubuna hem de kontrol grubuna aynı testler uygulanmıştır.
Toplam 15 saatlik öğretimin sonunda öğretilen kelimelere ait testler uygulanmıştır. 15 saatlik
öğretim günde 5 saat olmak üzere 3 günde verilmiştir. Kullanılan testler ders sonrası öğrenilen
veya akılda kalan kelimelerin tespit edilmesi amacıyla her iki grup için de benzer ve aynı
formatta hazırlanmıştır.
Araştırmacı tarafından 4 farklı konuda da toplam 4 farklı tipte test uygulanmıştır.
Bu testler sırasıyla şu şekildedir:
1. Kelimeleri resimlerle eşleştirme (Test 1)
2. Resmi verilen kelimelerin Türkçe karşılığını yazma (Test 2)
3. Derste öğretilen hedef kelimelerin verilen kelimelere ait Kelime Avı (Test 3)
4. Öğretilen konuyla ilgili çoktan seçmeli 20 soruluk anlama testi (Test 4)
2.6. Katılımcılar
Fatih Üniversitesi Türkçe Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde öğrenim
gören toplam 26 öğrenci bu çalışmada yer almıştır. Araştırmaya katılan deneklere müdahale
edilmeden eşit sayıda olarak sınıflara yerleştirilmişlerdir. on üçSınıflar rastgele seçilmiş ve
merkezin yönetimince araştırmacıya uygulama imkânı tanınmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin
denkliklerinin tespiti adına bir önceki konu tarama testinden aldıkları notlara göre sınıf
ortalamaları karşılaştırıldığında ortalamalarının yüzde 88 olduğu görülmüş ve buna göre
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sınıfların denk oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 17 ile 35
yaşları arasındadır. Katılımcılar genellikle yüksek lisans ve doktora amacı ile Türkiye’de
bulunan Afganistan, Irak, Kazakistan, Kosova, Zambia, Nijer, Nijerya, Rusya, Arnavutluk,
Fas, Güney Afrika, Suriye, Türkmenistan, Çin, Yemen, Mali, Endonezya, Moğolistan uyruklu
yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırmacı tarafından yapılan uygulama toplam 15 ders saati sürmüştür. Deney
grubunda yapılan öğretimde doksan dakikalık blok dersler yapılmıştır. Bu şekilde hem kontrol
hem de deney grubuna toplam 675 dakikalık uygulama yapılmıştır.
2.6. Uygulama Materyallerinin Hazırlanması
Araştırmacı öğretim merkezi tarafından kullanılan kitaptaki müfredata bağlı
olduğundan ders planını kitaptaki konulara uygun olarak hazırlamıştır. Kitapta toplam 8 ünite
bulunmaktadır ve ilk dönem içinde A1 seviyesine ait 1 ve 2. Kitapların öğretimi
yapılmaktadır. Araştırmacı öğretim merkezi tarafından kendisine belirtilen toplam 4 konuda
geçen hedef kelimeleri belirlemiş ve bu kelimeleri deney ve kontrol grubunda öğretmiştir.
Konuların seçiminde görsellik, güncellik çift yönlülük gibi esaslara uyulmuştur.
Deney grubunda yapılacak kelime öğretimiyle ilgili olarak araştırmacı tarafından
ekstra öğretim materyalleri hazırlanmıştır. Her konu ile ilgili Telkin Yöntemi ilkelerine uygun
görsel ve işitsel öğretim materyalleri hazırlanmış ve sınıfa poster şeklinde asılmıştır. Bunun
yanısıra ders kitabına ait kelime kartları, öğretilecek hedef kelimeleri içeren power point
sunuları, pekiştirme aktiviteleri, oyunlar ve bulmacalar hazırlanmıştır. Ayrıca her konu ile
ilgili olarak ders kitapları taranarak konuya paralel şarkılar bulunmuş ve sınıfa öğretilmiştir.
Sınıf içinde kullanılan ekstra öğretim materyallerinin hazırlanmasında Hitit Türkçe (2002),
Lale Türkçe, Sevgi Dili (Öztürk vd.,2010), İstanbul Türkçe (Açıkbaş vd., 2011) kitaplarından
yararlanılmıştır. Ders materyallerinin adapte edilmesi ve araştırmanın hedeflerine uygun hale
getirilmesinde görsellik, estetik, çift düzlem dikkate alınmıştır.
Konulara göre öğretilecek kelimelerin alanyazın taranarak belirlenmesinin ardından
araştırmacı tarafından Telkin Yöntemi ilkelerine uygun olarak uygulamada kullanılacak ders
materyalleri belirlenmiştir. Uygulama sırasında araştırmanın ana hedefi olan kelime öğretimi
dışındaki alanlara girilmemiştir. Lozanov (2009) tarafından belirlenmiş olan Telkin Yöntemi
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ve esasları ilk derste deney grubundaki öğrencilere tanıtılarak bilgi verilmiştir. Ancak ne
deney ne de kontrol grubu öğrencilerine uygulamada oldukları söylenmemiştir. Öğrencilere
müfredattaki konuların araştırmacı tarafından farklı bir metotla öğretileceği belirtilmiştir.
Telkin Yöntemi kapsamında öğrencilere özellikle ödev verilmemiştir ancak
öğrencilerden, öğrendikleri materyalleri uyumadan önce ve uyandıktan sonra günde en az iki
kez tekrar etmeleri istenmiştir. Hazırlanan öğretim materyalleri öğrencilere toplu olarak
dağıtılmış ve ders, Telkin Yöntemi ilkelerine uygun olarak işlenmiştir. Öğrencilere derslerde
öğretilen kelimeler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Önceki konularda öğrenilmiş olan temel
kelimeler ve öğrencilerin bildiklerini ifade ettikleri kelimeler bu tablolara dahil edilmemiştir.
Tablo 2.6.1. Giyecekler Konusunda Öğretilmesi Hedeflenen Kelimeler
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Tablo 2.6.2. Yiyecekler Konusunda Öğretilmesi Hedeflenen Kelimeler

Tablo 2.6.3. Hayvanlar Konusunda Öğretilmesi Hedeflenen Kelimeler
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Tablo 2.6.4. Meslekler Konusunda Öğretilmesi Hedeflenen Kelimeler

2.6.1. Uygulama Materyaleri
Araştırmacı tarafından hazırlanan kelime öğretim materyalleri dersin başında
öğrencilere dağıtılmıştır. Hazırlanan ders materyallerinin somut ve dikkat çekici olması ve
öğrencilerin çevrelerinde görebilecekleri kelime ve kavramlardan oluşmasına dikkat
edilmiştir. Her konu ile ilgili olarak hazırlanan kelime kartları sınıfa dağıtılmış ve bunlarla
ilgili pekiştirme aktiviteleri yapılmıştır.
Çalışma süresince kullanılan dil öğretim materyalleri aşağıda sıralanmıştır:
1. Konulara göre hazırlanmış görsel ve işitsel becerilere hitap eden kelime kartları
2. Bilgisayar, ses sistemi ve projektör
3. Farklı ders kitaplarından derlenmiş pekiştirme aktivitelerinin olduğu Power point
sunuları
4. Lale Türkçe Temel Seviye 1-2 kitabı, Sevgi Dili Türkçe Temel Seviye 1-2, Hitit
Türkçe Temel Seviye 1 kitabı, İstanbul Türkçe Temel Seviye 1 kitabı
TY esaslarına (çocuklaşma, otorite, ritim, müzik, çift düzlem ve tonlama) uygun
şekilde hazırlanan ders materyalleri ve U sınıf düzeni uygulamanın daha verimli geçmesi
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açısından dikkate alınmıştır. Öğretilecek kelimelerin seçiminde Türkçe Temel Seviye
kitaplarından yararlanılmıştır. Ders materyallerinin hazırlanmasında Telkin Yöntemi’nin temel
esaslarının uygulanışı aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.
2.6.1.1. Çocuklaşma (Infantilazation)
Öğrencilerin ön yargısız ve hızlı bir şekilde öğrenmeleri adına çocuklaşma gereklidir.
Telkin Yönteminde çocuklaşma oyunlar, aktiviteler, yarışmalar gibi çalışmalarla sağlanır.
Öğrenciler oyun sırasında farkında olmadan aslında bilinçdışı olarak öğrenmektedirler. Ayrıca
uygulamada seçilen kitaplardan

Sevgi Dili 1 ve Sevgi Dili 2 kitabındaki aktiviteler ve

kitaptaki karakterlerin çocuk olması bu çocuklaşma deneyimine katkıda bulunmaktadır. Yine
kitaptaki karakterlerin çocuklardan oluşması yetişkin öğrencilerin önyargılarının kırılmasında
ve çocukluğunu hatırlamasında etkili olduğu düşünülmektedir. Uygulama sırasında çocuklara
Sevgi Dili 2 kitabına ait ve 7-10 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış kelime kartları ve örnek
cümleler müzik eşliğinde gösterilerek çocukluğunu hatırlaması için gerekli ortam
oluşturulmuştur.
2.6.1.2. Yarı Edilgenlik (Konser) Hali
Öğrencilere hedef kelimeler öğretilirken arka fonda çalan Barok müzik öğrencilerin
zihinleri öğrenme ile meşgul olmasa bile göz ve diğer duyu organları ile algılanan bilginin
kalıcı hafızaya gönderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Bancroft, 2005). Yarı edilgenlik,
uygulama sırasında hafıza kartlarının gösterimi ile eş zamanlı arka fonda Barok müzik
verilmesi ve öğrencilerin sadece gösterilen kelimelere konsantre olmaları şeklinde
uygulanmıştır.
2.6.1.3. Otorite (Öğreticinin Prestiji)
Uygulamanın deneyimli ve bilgili bir öğretici tarafından verilmesini ifade etmektedir.
Uygulamayı gerçekleştiren araştırmacı Telkin Yöntemi ilke ve esaslarını bilen, 14 yıllık
yabancılara Türkçe öğretimi tecrübesi olan ve Türkçe Olimpiyatları gibi yabancılara Türkçe
öğretimi alanında yapılan bilimsel yarışmalarda altın madalya kazanmış bir eğitimcidir.
Araştırmacı tarafından bu bilgiler öğrencilere hem Türkçe hem İngilizce anlatılmıştır. Sınıfta
bulunan ve ana dili Arapça olan bir öğrenciye tercüman aracılığı ile dersin hedefi anlatılmıştır.
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Bu bilgilerin dersin başında öğrencilerle Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılması öğrencilerin
derse daha iyi motive olmalarını ve öğretici tarafından verilen bilgilerin daha kolay
kabullenilmesini mümkün kılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden sadece bir tanesi
İngilizce anlamamaktadır. Bu öğrencimize de bir öğrenci aracılığı ile Fransızca tercüme
yapılmıştır.
2.6.1.4. Çift Düzlem
Telkin Yönteminde hem bilinçli hem de bilinçdışı öğrenmeyi ifade etmektedir. Telkin
Yöntemi uygulamasında öğretmen tarafından öğrencilere görsel ve işitsel araçlarla
gerçekleştirilen öğretim bilinç düzlemini, sınıfın u şeklinde düzenlenmesi, gramere ait
posterler ve öğretmenin mimik ve hareketleri ise bilinç dışı düzlemi oluşturmaktadır. Sevgi
Dili 2 kitabından alınan görseller ve kelime kartları ile bilinçaltı düzeyinde çocukluğa dönüş
sağlanırken öğrencilere verilen hedef kelimeler ve bu kelimelerin Redhouse (2005) İngilizceTürkçe Sözlük’ten yararlanılarak hazırlanan tercümeleri ya da sınıf ortamında dramatize
yoluyla gösterilmesi, kelimelerin bilinç düzeyinde algılanmasını sağlamaktadır. Sanat ve
estetik, uygulamanın önemli esasını oluşturmaktadır. Sınıfın yarım daire şeklinde dizayn
edilmesi, hazırlanan posterlerin ve diğer öğretici metinlerin bir düzen içinde sunulması
bunlara örnek olarak verilebilir. Araştırmacı konularla ilgili posterleri sınıfa asarak çevresel ve
dolaylı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamıştır (Barzakov, 1982).
İletişimle ilgili olarak araştırmacı uygulama sırasında beden dili (mimikler, yüz
ifadeleri, ses tonu, duruş vb. ) ile sözlü mesajları arasında bir uyum olması konusunda gayret
etmiştir. Bu noktadan hareketle araştırmacı bir öğretmen olarak sözlü ve sözlü olmayan
mesajları arasında bir senkronizasyon sağlamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak öğrenciler
öğretmene güvenen, özgüveni tam, hata yapmaktan korkmayan, önyargılarından sıyrılmış
olarak öğrenmeye hazır hale getirilmişlerdir.
2.6.1.5. Vurgu ve Tonlama
Yapılan uygulamada öğretmen tarafından verilecek hedef kelimeler uygun tonlama ve
vurgu ile okunarak zihinde kalıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Tonlama bir kelimenin alıcı
tarafından nasıl algılanacağını belirlediği için ders boyunca öğretilecek kelimeler artistik ve
dramatik bir şekilde okunmaktadır.
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2.6.1.6. Ritim
Ritim TelkinYöntemi’nde müziği ifade etmektedir. Müzik aslında Telkin Yöntemi’ni
diğer öğretim yöntemlerinden ayıran en önemli esastır. Hedef kelimeler verilirken arka fonda
çalınan barok müziğe ait parçalar ve okuma anlama etkinlikleri sırasında çalınan müzikler bu
yöntemde ritmin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır (Cardarelli, 2003). Telkin
Yönteminde seçilen müzik eserlerinin dakikada 60-80 vuruş aralığında olmasına özen
gösterilmiştir. Hem hedef kelimeler verilirken hem de okuma anlama metinleri sınıfa
okunurken fonda çalınan parçalar Bancroft (1999)’a göre şu şekilde sıralanmıştır:
1. Johann Sebastian Bach
2. Georg Friedrich Händel
3. George Philipp Telemann
4. Antonio Vivaldi

Bunun yanında Schuster (1976) Telkin Yöntemi’nde konu ve bağlama paralel olarak
Almanca öğretirken Alman halk müziği veya Fransızca öğretilirken Fransız halk müziği gibi
müziklerin kullanılabileceğini belirtmiştir. Alanyazında bu alanda barok müzik dışında
müziklerle yapılmış uygulamalar bulunmaktadır (Oliver, 1996).
2.7. Araştırmanın Uygulanması

1. Giriş
2. Konser Seansları (Aktif ve Pasif Konser)
3. Pekiştirme (Açıklama)
4. Performans
Uygulamaya katılan Tüm öğrenciler İngilizce bilmektedirler bu nedenle araştırmacı
uygulamanın başında Deney grubu öğrencilerine öğretilmesi hedeflenen tüm kelimeler ve
İngilizce karşılıkları öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrencilere öğretilecek konuya uygun olarak
yeni kimlikler verilmiştir. Bu uygulamada araştırmacı, kimlik seçimini öğrencilere bırakmıştır.
Öğrenciler derste öğrenilecek kelimelerin içinden hoşlandıkları kelimeleri kimlik olarak
belirlemişlerdir böylece öğrenciler hata yapma korkusundan kurtulmuşlardır (Foster, 1988).
Öğrenciler kimliklerini genellikle Türk isimlerinden ve Türkçe meslek sözcüklerinden
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kendileri belirlemişlerdir. Bu aşamadan sonra öğretilmesi hedeflenen kelimelerle ilgili kelime
kartları ile aşağıdaki aktiviteler sırasıyla yapılmıştır:
1. Kelime kartları öğretmen tarafından arka fonda çalan barok müzik eşliğinde Türkçe ve
İngilizce anlamları seslendirilerek tekrar edilmiştir.
2. Kelime kartları tahtaya magnet yardımıyla dizilerek öğrencilerden öğretmen tarafından
söylenen kelimeye ait kelime kartını bulmaları istenmiştir.
3. Kelime kartları tahtaya mıknatıs yardımıyla dizilmiş ve öğrenciler arasından birisi
seçilerek bir dakika süresince tahtadaki kelimelere bakması söylenmiş daha sonra bu
öğrenci dışarı çıkarılmıştır. Bu esnada öğretmen tahtadaki kelime kartlarından bir tanesini
alarak masanın üstüne ters çevirerek koymuştur. Dışarıya çıkan öğrenciden tahtada eksik
olan kelime kartının hangi kelimeye ait olduğunu söylemesi istenmiştir.
4. Tahtaya çağrılan gönüllü öğrencilerden öğretmenin sırasıyla gösterdiği kelime
kartlarındaki kelimeleri hafızadan sırasıyla söyleme oyunu oynanmıştır.
5. Öğrencilere kelime kartları dağıtılarak her öğrencinin elindeki kelime kartında yazılı
kelime ile ilgili bir örnek cümle söylemesi istenmiştir.
6. Her derste hedef kelimeler öğrencilere kimlik olarak dağıtılmış ve öğrencilerin ders
boyunca bu isimlerle çağrılması uygulanmıştır.
İkinci bölümde (Konser Seansı) konu ile ilgili ders kitaplarından seçilmiş yaklaşık 1
sayfalık metin öğrencilere dağıtılmış ve öğrenciler verilen metni bir kez sessizce
okumuşlardır. Bu okuma yaklaşık olarak 5 dakika sürmüştür. İkinci aşamada aynı metin
öğretmen tarafından barok ya da klasik müzik eşliğinde müziğe uyumlu olarak sanatsal bir
şekilde okunmuştur (Bancroft, 2005). Üçüncü ve son okumada ise öğrenciler gözleri kapalı bir
şekilde klasik müzik eşliğinde okunan metni hayal etmeye çalışmışlardır (Dipamo, 1991a).
Yukarıda sayılan okuma aktiviteleri toplamda 25 dakika sürmüştür. Tüm aktiviteler arada
boşluk bırakmadan birbirini takip edecek şekilde ve aynı ders içerisinde uygulanmıştır.

90

Bir sonraki derste önceki derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi amacıyla araştırmacı
tarafından diğer Türkçe öğretim kitapları taranarak hazırlanan pekiştirme aktiviteleri
yapılmıştır. Bunlar arasında bulmacalar, resim eşleştirme, konu ile ilgili şarkılar, ilginç
hikayeler veya görseller kullanılmıştır. Hazırlanan öğretim materyalleri bir gün içinde
sunulmuş, bir sonraki gün ise öğretilen kelimelerle ilgili aktivitelere ayrılmıştır. Araştırmacı
deney grubunda ilkeleri ve uygulama esaslarına riayet ederek uygulamayı gerçekleştirmiştir.
2.8. Verilerin Toplanması
Araştırmacı ilgili kaynakları taramış ve uzman görüşü alarak öncelikle uygulamada
öğretilecek kelimeleri tespit etmiştir. Kelimelerin tespitinde Aydın (2015) tarafından
hazırlanan yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı ve okuma kitaplarındaki kelimelerin sıklık
analizi adlı çalışmadan yararlanılmıştır. Aydın bu çalışmasında Avrupa Ortak Başvuru Metni
kriterlerine göre Yabancılara Türkçe öğretim setlerini inceleyerek her seviyeye göre kitaplarda
geçen kelimelerin listesini hazırlamıştır. Araştırmacı öğretilecek hedef kelimeleri bu listeler
yoluyla kontrol ederek kelime öğretiminde bulunmuştur. Bunun yanısıra Göz (1993)
tarafından hazırlanmış olan Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü adlı eserden de
faydalanılmıştır. Kontrol ve Deney grubuna öğretilecek 4 konu ekseninde toplam 206 kelime
belirlenmiştir. Bu kelimelerin belirlenmesinde öğretilecek konularla direkt ilgili olmasına
dikkat edilmiştir.
Deney grubu sınıfında çalışmanın yapılacağı merkezde kullanılan kitaplardaki
müfredat da gözetilerek görsellik, güncellik ve somutluk gibi kri toplam 4 konu seçilmiş ve
bu konulara ait hedef kelimelerin öğretimi gerçekleştirilmiştir. Bu konular,

Giyecekler,

Yiyecekler, İçeçekler, Hayvanlar ve Meslekler konusu olarak belirlenmiştir. Seçmeli yöntem
ile yabancı dil öğretimi yapılan bir sınıfta toplam 45 dakikalık bir dil öğretimi sırasında
öğretilecek maksimum kelime sayısı 5-10 kelime olarak belirtilmektedir (Özbay, 2008). Bu
araştırmada ders başına ortalama 13 kelime öğretilecektir. Bu da literatürde belirtilen kelime
sayısının bir buçuk katına tekabül etmektedir.
2.8.1. Son Testler
Öğrencilere öğretilen her ünite sonunda kelime kontrol sınavı uygulanmıştır. Bu sınav
türleri ve soru sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
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Test 1: Kelime ile resmini eşleştirme testi: 8 soru
Test 2: Resme bakarak Türkçe karşılığını yazma testi: 12 soru
Test 3: Kelime avı testi: 12 soru
Test 4: Kelimelerle ilgili çoktan seçmeli test: 20
Bu testlerin tamamı her üniteden hemen sonra hem kontrol hem de deney grubuna
uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan testlerin amacı hem öğrencilere yapılan kelime
öğretiminin deney grubunda oluşturduğu farkı ortaya koymak hem de öğretilen kelimelerin
kısa vadedeki kalıcılığını sınamaktır.
2.8.2. Testlerin Hazırlanması ve Test içeriklerinin Belirlenmesi
Test içerikleri belirlenirken Lale Türkçe Öğretim Seti, Hitit Türkçe Öğretim Seti, İzmir
Türkçe Öğretim seti, İstanbul Türkçe Öğretim seti ve Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı sözlüğü
(Göz, 2003) gibi mevcut kitaplar taranarak belirlenen hedef kelimeler esas alınmıştır.
Araştırmacının hedefi kelime öğretimi olduğundan dolayı testlerde dilbilgisi ve konuşma
sorularına yer verilmemiştir.
2.8.3. Kontrol Grubu Uygulaması
Kontrol grubuna ders kitabı baz alınarak kelime öğretimi yapılmıştır. Kontrool
grubundaki öğrencilere bir çalışmada yer alacakları belirtilmemiştir. Bu sınıfta da ünitelere ait
kelime öğretimi araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Standart ders işleme yöntemine
göre araştırmacı kontrol gurubunda ünitenin başındaki hedef kelimeler ve resimleri bir kez
tekrar etmiş ve öğrencilere sözlüklerinden bunların anlamlarına bakmalarını istemiştir. Daha
sonra kelimelerle ilgili okuma anlama çalışması bir kez okunarak yapılmış ve öğrencilerden
okuma anlama sorularını cevaplamaları istenmiştir. Kitaptaki dinleme aktiviteleri sınıfta
öğrencilerle birlikte yapılmış ve Çalışma Kitabı’nın ilgili bölümleri ödev olarak verilmiştir.
Ders kitabının çizdiği çerçevenin dışına çıkılmadan kitaptaki bölümler sırasıyla uygulanmıştır.
Bu gruba kitapta belirtilen kelimeler öğretilmiştir. Son olarak Deney gurubuna uygulanan tüm
testler kontrol grubuna da uygulanmıştıuygulanmıştır.
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2.9. Veri Analiz Araçları
Gruplar arasında ve grupların kendi içerisindeki dağılımın anlamlı olup olmadığının
sınanması amacıyla grupların testlerden almış oldukları puanlar istatistiksel analize tabi
tutulmuştur. Bu analizlerde Bağımsız Örneklem T-testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda
ortaya çıkan p (istatistiksel olasılık) ve t (tutarlılık) değerleri ve bunlara ait güvenilirlik
aralıkları tablolarla gösterilmiştir.
2.9.1. T-testi
T-testi, uygulama sonucuna göre grupların ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı
olup olmadığının sınanması amacıyla uygulanan bir analiz yöntemidir (Büyüköztürk, 2002).
Genellikle rastgele oluşturulmuş iki grubun ve bu gruplara ait sonuçların karşılaştırılmasında
kullanılmaktadır.
Üç tür t testi uygulanmaktadır: Tek grup T-testi, Eşleştirilmiş iki grup T-testi,
bağımsız iki grup T- testi. Gözlemlenen veya bulunan aritmetik ortalamaların negatif veya
pozitif çıkma olasılığına p değeri adı verilmektedir. T-testinde p (istatistiksel olasılık)
genellikle 0,05 olarak alınmaktadır. Buna göre yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçların %
95 oranında negatif veya pozitif çıkma ihtimali denenmektedir. Burada Eşleştirilmiş T-testi
ile Bağımsız Gruplara ait T-testi üzerinde durulacaktır.
2.9.1.1. Eşleştirilmiş Gruplara Ait T-testi
Aynı örnekleme ait ortalamalar arasında istatistiksel bağlamda anlamlı farklılığın olup
olmadığının sınanması amacıyla uygulanan bir tekniktir. Genellikle öntest ve sontest
uygulaması yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu T-testi, çalışmada deney ve kontrol
gruplarına ait ortalamalar ile uygulama sonrası yapılan kalıcılık testlerine ait ortalamalar
arasında istatistiksel farklılık olup olmadığının ortaya konulmasında kullanılmıştır.
Uygulamada eşleştirilmiş T-testi ile aynı gruba ait test ortalamalarının uygulama sırasında ve
sonrasındaki tutarlılığı analiz edilmiştir.
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2.9.1.2. Bağımsız Gruplara Ait T-testi
Birbirinden bağımsız iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olup olmadığının analiz edilmesinde kullanılan T-testi türüdür. Yapılan uygulamaya
ait sonuçların güvenilirliğinin denetlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada deney ve
kontrol grubuna ait test sonuçlarının istatistiki olarak güvenilirliği ve tutarlılığının ortaya
konmasında kullanılmıştır.
2.9.2. Tutarlılık (Anlamlılık) Derecesi
Gruplara ait ortalamaların analizi neticesinde ortaya konan tutarlılık oranı (P değeri)ne
göre yorumlanmaktadır. Eğer gruplara ait ortalamaların analizi sonucunda p tutarlılık değeri
0,05’ten büyükse ortaya çıkan sonuç istatistiksel olarak tutarlıdır denilebilir.
2.9.3. Bölüm Özeti
Bu bölümde çalışmanın yöntemi üzerinde durulmuştur.

Burada takip edilecek

yöntemler açıklanmıştır. Daha sonra araştırmanın sınırlılıkları, verilerin toplanması ve analizi,
araştırma deseni, katılımcılar ve özellikleri, uygulama materyalleri ve bunların hangi kriterlere
göre hazırlandığı, araştırmanın uygulama aşaması detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra
verilerin toplanması, uygulanan son testler ve bu testlerin hazırlanmasında kullanılan
kaynaklar ele alınmıştır. Bir sonraki aşamada toplanan veriler ve veri analiz araçları üzerinde
durulmuştur.

94

3. BÖLÜM
BULGU VE YORUMLAR
Uygulama sonucunda öğrencilere uygulanan testlere ait veriler Excel programına
aktarılmış ve yüzdelik olarak rakamsal ifadelere dönüştürülmüştür. Uygulanan testlere ait
sonuçlar ise SPSS programında Bağımsız Örneklem T-testi ile analiz edilerek sayısal verilere
dönüştürülmüştür. Uygulanan testler için deney ve kontrol grubuna ait test sonuçları ve bu
sonuçlara bağlı T-testi analiz sonuçları tablolara aktarılarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte
katılımcıların demografik bilgileri üzerinden elde edilen bulgulara da yer verilmiştir.
Uygulamaya katılan öğrencilerin tamamı temel seviyede İngilizce bilmektedir. Katılımcılar;
Afganistan, Irak, Kazakistan, Kosova, Zambia, Nijer, Nijerya, Rusya, Arnavutluk, Fas,
Güney Afrika, Suriye, Türkmenistan, Çin, Yemen, Mali, Endonezya, Moğolistan, uyruklu
öğrencilerden oluşmaktadır.
3.9.Katılıcılara Ait Demografik Bilgiler
Tablo 3.1.1. Katılımcıların Geldiği Ülkel er
Ülkeler

f

%

Afganistan

1

% 3.8

Irak

1

3.8

Kazakistan

1

3.8

Arnavutluk

1

3.8

Kosova

1

3.8

Zambia

7

26.9

Nijerya

3

11.5

Rusya

1

3.8

Nijer

1

3.8

Fas

1

3.8

Güney Afrika

1

3.8

Suriye

1

3.8

Türkmenistan

1

3.8
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Çin

1

3.8

Yemen

1

3.8

Mali

1

3.8

Endonezya

1

3.8

Moğolistan

1

3.8

Toplam

26

100.0

Uygulamaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin farklı ülkelerden ve farklı
dil yapısına sahip olmaları araştırmanın evrenin büyük bir kısmını yansıtması açısından
önemlidir.
Tablo 3.1.2. Katılımcıların Yaş Aralığı
Yaş Arlıkları

f

%

18-25

11

42.3

25-35

10

38.5

35-45

5

19.2

Toplam

26

100.0

Uygulamaya katılanların yaş aralıklarına bakıldığında öğrencilerden 18-25 yaş
aralığında 11 denek olduğu ve tüm deneklerin yüzde 42,3 ünü oluşturdukları görülmektedir.
Yaş aralığı 25-35 arasındaki öğrenci sayısının 10 olduğu ve tüm öğrencilerin yüzde 38,5’ini
oluşturmaktadır. Yaş aralığı 35-45 olan 5 öğrencinin de tüm öğrencilerin yüzde 19,2 sini
oluşturmaktadır. Yaş gruplarının farklı oluşu çalışmanın tüm yaş gruplarına hitap edebileceği
savını güçlendirmektedir.
Tablo 3.1.3. Deney ve Kontrol Grubuna Katılanların Cinsiyet Dağılımları
Cinsiyet

f

%

Bay

10

38.5

Bayan

16

61.5

Total

26

100.0

Yukarıdaki tablo Telkin yönteminin farklı fıtrat ve kişilik özelliklerine sahip
katılımcılar üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir. Uygulamaya katılan
öğrencilerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde bayanların % 65.5 ve bayların % 35.5’ini
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oluşturdukları görülmektedir.
3.10. Giyecek Konusuna Ait Kelimerle Yapılan Uygulamalar

3.2.1. Giyecekler Konusu Kelime Testi -1

Deney ve Kontrol grubunun Giyecekler - 1 testinden aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.2.1’de verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 95, kontrol grubunun ise %
71.53 olarak gerçeleşmiştir.
Tablo 3.2.1. Giyecekler Konusu Kelime Testi -1
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

P

Deney

13

95

7.07

5.20

24

0.00

Kontrol

13

71.53

14.63

5.20

17.31

0.00

Tabloda görüldüğü gibi grupların ortalama puanları birbirinden farklıdır. Bu farklılığın
anlamlılığı T-testi ile analiz edilmiştir. Yukarıda verilen T-testi sonuçlarına göre deney ve
kontrol grubunun Giyecekler 1 testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney
grubu lehine anlamlı bir fark vardır (t0.05:

14.63=5.20,

p=0.00). Elde edilen bulgulara göre

Telkin Yöntemi ile kelime öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin Giyecekler-1 testinde
daha başarılı oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar Türköz (2010) tarafından yapılan çalışma
ile benzer sonuçlar taşımaktadır. Adı geçen çalışmada da Telkin Yöntemi ile kelime öğretilen
deney

grubunun

kontrol

grubundaki

öğrencilere

kıyasla

daha

başarılı

oldukları

anlaşılmaktadır.
3.2.2. Giyecekler Konusu Kelime Testi-2
Tablo 3.2.2. Giyecekler Konusu Kelime Testi - 2
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

P

Deney

13

84.46

14.35

4.23

24

0.00

Kontrol

13

55.92

19.61

4.23

21.99

0.00
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Deney ve kontrol grubunun Giyecekler 2 testinden aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.2.2’de verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 84,46, kontrol grubunun ise %
55.92 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre gruplara ait test ortalamaları birbirinden farklıdır.
Elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubunun giyecekler 2 testinden aldıkları puanlar
arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır (t0.05: 24=4.234,
p=0,00). Verilerin anlamlılık düzeyinin yüksek oluşu TY ile yapılan kelime öğretimi
uygulamasının başarısını onaylamaktadır.
3.2.3. Giyecekler Konusu Kelime Testi - 3
Deney ve Kontrol grubunun Giyecekler Konusu 3 testinden aldıkları puanların
ortalamaları tablo 3.2.3’de verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 83,3077, kontrol
grubunun ise % 59.077’dir.
Tablo 3.2.3. Giyecekler Konusu Testi - 3
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

P

Deney

13

83.30

16.58

4.14

24

0.00

Kontrol

13

59.07

13.04

4.14

22.73

0.00

Giyecekler konusu ile ilgili kelimeler üzerine yapılan uygulamada grupların
ortalamaları arasında büyük fark olduğu saptanmıştır. Tablo 3.2.3’deki T-test sonuçlarına göre
deney ve kontrol grubunun Giyecekler 3 testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak
deney grubu tarafında anlamlı bir ilişki vardır (t0.05: 24=4.141, p=0,00). Elde edilen bulgular
incelendiğinde 1982 yılında (Gamble) tarafından yapılan müzik ve rahatlamanın bağımsız
değişken olarak ele alındığı çalışmayla benzerlikler bulunmaktadır. Gamble ve Caskey müzik
ve rahatlama etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun kontrol gurubundan daha başarılı
olduğunu belirtmişlerdir (Bancroft, 2005).
3.2.4. Giyecekler Konusu Kelime Testi - 4
Tablo 3.2.4. Giyecekler Konusu Kelime Testi - 4
Gruplar

Sayı

Ortalama

Standart
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T

Df

p

Sapma
Deney

13

80.38

12.32

3.70

24

0.00

Kontrol

13

56.92

19.20

3.70

20.45

0.00

Giyecekler testi 4’ten Deney ve Kontrol grubunun aldıkları puanların ortalamaları
tablo 4.4’deki gibi gerçekleşmiştir.

Deney grubunun puan ortalaması % 80,38, kontrol

grubunun ise % 56.92 olarak belirlenmiştir. Deney grubuna ait test ortalamasının kontrol
grubundan yüksek oluşu TY’nin etkinliğini göstermesi açısından önemlidir.
Tablo 3.2.4’te görüldüğü gibi grupların puanları farklıdır. Yapılan analiz sonucunda
deney ve kontrol grubunun giyecekler 4 testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel
olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark oluşmuştur (t0.05: 24= 3.70, p=0.00). Tablodaki
değerler incelendiğinde sonucun kontrol grubu adına pozitif olduğu görülmektedir. Steckel
(2005) tarafından Fransızca-1 ve Fransızca-2 derslerinde müzik kullanılarak yapılan uygulama
sonuçları ile elde edilen sonuçların benzeştiği tespit edilmiştir. Steckel tarafından yapılan
çalışmada müzikle ders işlenen deney grubundaki deneklerin Fransızca derslerinde kontrol
grubuna göredaha başarılı oldukları saptanmıştır.
3.3. Yiyecek Adlarına Ait Kelimelerle Yapılan Uygulamalar
3.3.1. Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 1
Yiyecekler 1 testinden Deney ve Kontrol grubunun aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.3.1’teki gibi gerçekleşmiştir.

Deney grubunun puan ortalaması % 80,38 kontrol

grubunun ise % 56.92 olarak bulunmuştur.
Tablo 3.3.1 Yiyecekler Konusu Test - 1
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

p

Deney

13

94.30

6.30

4.07

24

0.00

Kontrol

13

71.38

19.28

4.07

14

0.00

Tablo 3.3.1.’de görüldüğü gibi grupların almış oldukları puanlar arasında bir fark
oluşmuştur. T-testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun Giyecekler konusu
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4

testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine olumlu bir ilişki
bulunmaktadır (t0.05: 24= 4.07, p=0.00).

Test sonuçları TY ve müzik ile yapılan kelime

öğretiminin deney grubu üzerinde olumlu ve pozitif etkileri olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Benzer durum Stearns (2015) tarafından yapılan uygulamanın sonuçlarında da
görülmektedir. Stearns, müzikle yapılan ikinci dil öğretiminin müziksiz yapılan dil öğretimine
kıyasla daha etkin olduğunu tespit etmiştir. Stearns’in çalışması hem güncel olması hem de
müziğin dil öğretiminde kullanımının olumlu etkilerini desteklemesi yönüyle önem arz
etmektedir.
3.3.2. Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 2
Yiyecekler 2 testinden Deney ve Kontrol grubunun aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.3.2’de verilmiştir.

Deney grubunun puan ortalaması % 85.00 kontrol grubunun

testlerden aldığı puan ortalaması ise % 64.61 olarak hesaplanmıştır. Puanlar incelendiğinde
deney grubunun kontrol grubundan % 20,19 daha başarılı olduğu görülmüştür.
Tablo 3.3.2. Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 2
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

p

Deney

13

85.00

9.35

5.88

24

0.00

Kontrol

13

64.61

8.28

5.88

23.65

0.00

Tablo 3.3.2’den anlaşılacağı üzere grupların puanları arasında bir fark oluşmuştur.
Yapılan T-testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun Yiyecekler konusu 2 testinden
aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney grubu yönünde anlamlı bir fark
gerçekleşmiştir (t0.05:

24=

5.88,

p=0.00). Grupların testlerden aldıkları ortalamalara

bakıldığında müzik ve TY ilkelerinin kelime öğretimi üzerinde pozitif etkileri olduğu
görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar Johnson tarafından yapılan uygulama sonuçları ile
paralellik göstermektedir (Johnson,1982).
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3.3.3. Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 3
Deney ve kontrol grubunun Yiyecekler konusu - 3 testinden aldıkları puanların
ortalamaları tablo 3.3.3’teki gibi gerçekleşmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 85.76
kontrol grubunun ise % 61.76 olarak bulunmuştur.
Tablo 3.3.3 Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 3
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

t

df

p

Deney

13

85.76

14.17

4.34

24

0.00

Kontrol

13

61.76

13.95

4.34

23.99

0.00

Yukarıdaki tabloya göre grupların puanları arasında 19 puanlık bir fark oluşmuştur.
Puanlar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı T-testi ile analiz edilmiş olup yapılan Ttesti sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun Yiyecekler konusu - 3 testinden aldıkları
puanlar arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır (t0.05:
24=

4.34, p=0.00). Test sonuçlarına bakıldığında TY ile yapılan kelime öğretiminin deney

grubu üzerinde pozitif etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol grubunun başarısının % 61
seviyesinde çıkması ise yiyecekler konusunun somut oluşu ve ders kitabında kullanılan resim
ve grafiklerin renkliliği ile açıklanabilir.
3.3.4. Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 4
Yiyecekler - 4 Deney ve Kontrol grubunun testinden aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.3.4’te verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 89.69 kontrol grubunun ise %
60.23 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 3.3.4 Yiyecekler Konusu Kelime Testi - 4
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

p

Deney

13

89.69

7.12

8.79

24

0.00

Kontrol

13

60.23

9.74

8.79

21.97

0.00
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Elde edilen sonçlara göre grupların ortalama puanları arasında açık bir fark olduğu
anlaşılmaktadır. Yapılan T-testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun Yiyecekler
konusu - 4 testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı
bir fark olduğu görülmektedir (t0.05: 24= 8.79 p=0.000). Saleh (1993), tarafından Lübnanlı
öğrenciler üzerinde yapılan çalışmayla benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Saleh, çalışmasında
Telkin Yöntemi ile dil öğrenen Lübnanlı öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerine göre daha
başarılı olduğununu saptamıştır.
3.4. Hayvanlar Konusuna Ait Kelimelerle Yapılan Uygulamalar
3.4.1. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 1
Deney ve kontrol grubunun Hayvanlar Konusu - 1 testinden aldıkları puanların
ortalamaları tablo 3.4.1’deki gibidir. Deney grubunun puan ortalaması % 93.38 kontrol
grubunun ise % 61.76 olarak bulunmuştur.
Tablo 3.4.1. Hayvanlar Konusu Testi - 1
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

P

Deney

13

93.38

9.63

6.72

24

0.00

Kontrol

13

61.76

13.95

6.72

21.31

0.00

Tablo 3.4.1’de görüldüğü gibi grupların ortalama puanları birbirinden farklıdır. Bu
farklılığın anlamlılığı ve tutarlılığı ise T-testi ile analiz edilmiş olup T-testi sonuçlarına
dayanarak deney ve kontrol grubunun Hayvanlar konusu Test - 1’den aldığı puanlar arasında
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t0.05:

24=

6.72, p=0.000). Bu sonuçlara göre Telkin

Yöntemi ile öğretim yapılan grubun kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarının Farnsworth (1996) tarafından yapılan çalışmanın
bulguları ile örtüştüğü görülmektedir.
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3.4.2. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 2
Hayvanlar konusu Test-2’den Deney ve Kontrol grubunun aldıkları puanların
ortalamaları aşağıda verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 83.46, kontrol grubunun
ise % 69.61 olarak bulunmuştur.
Tablo 3.4.2. Hayvanler Konusu Kelime Testi - 2
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

P

Deney

13

83.46

6.25

5.63

24

0.000

Kontrol

13

69.61

6.27

5.63

24

0.000

Araştırma sonuçları incelendiğinde Hayvanlar konusu test–2 sonuçlarına göre
grupların ortalama puanlarında farklılık görülmektedir. Bu farklılığın anlamlılığı T-testi ile
analiz edilmiş ve T-testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun, hayvanlar konusu test 2’den aldıkları puanlar arasında oransal olarak deney grubu yönünde anlamlı bir fark
gerçekleşmiştir (t0.05: 24= 5.63, p=0.000). Bu sonuçlara göre TY’nin hayvanlar konusuna ait
hedef kelimelerin öğretiminde pozitif bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Medina (1991),
tarafından yapılan doktora çalışmasındaki bulgularda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Medina, çalışmasında müziğin İngilizce kelime öğretiminde etkilerini incelemiştir.
3.4.3. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 3
Tablo 3.4.3. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 3
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

Df

P

Deney

13

87.69

10.41

6.45

24

0.00

Kontrol

13

63.15

8.90

6.45

23.43

0.00

Hayvanlar Testi 3’ten deney ve kontrol grubunun aldıkları puanların ortalamaları tablo
3.4.3’te verilmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 87.69, kontrol grubunun ise % 63.15
olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarına ait oransal sonuçlar karşılaştırıldığında
ortalamalarının farklı olduğu saptanmıştır. Yapılan T-testi sonuçlarına göre deney ve kontrol
grubunun Hayanlar konusu Test - 3’ten aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney
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grubu tarafında anlamlı bir fark gerçekleşmiştir (t0.05: 24= 6.45, p=0.00). Elde edilen sonuçlar
kontrol grubunun başarısında TY’nin ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Gray (1985), Telkin Yöntemi altıncı sınıf müzik dersini alan öğrenciler üzerindeki etkilerini
incelediği çalışmasında yukarıdaki bulgulara paralel sonuçlar elde etmiştir.
3.4.4. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 4
Deney ve Kontrol grubunun Hayvanlar konusu Test 4’ten aldıkları puanların
ortalamaları; deney grubu puan ortalaması % 75.38, kontrol grubu puan ortalaması ise %
64.61 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 3.4.4. Hayvanlar Konusu Kelime Testi - 4
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

p

Deney

13

75.38

11.09

2.37

24

.026

Kontrol

13

64.61

11.98

2.37

23.85

.026

Tablo 3.4.4’ten anlaşaılacağı üzere grupların puan ortalamaları farklıdır. Bu farklılığın
anlamlılığı T-testi ile analiz edildiğinde deney ve kontrol grubunun hayvanlar konusu Test 4’ten aldıkları puanlar arasında rakamsal olarak deney grubu tarafına anlamlı bir fark
oluşmuştur (t0.05: 24= 2.37, p=0.026). Elde edilen sonuçlar, Held’e ait çalışmanın bulguları ile
örtüştüğü görülmektedir. Held (1976) doktora çalışmasında beşinci ve altıncı sınıftaki
öğrencilere kelime anlamlarının öğretiminde Telkin yöntemini kullanmıştır. Telkin Yöntemi
ile kelime anlamlarını öğrenen deney grubunda kalıcılık oranının kontrol grubuna göre daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
3.5. Meslekler Konusuna Ait Kelimelerle Yapılan Uygulamalar
3.5.1. Meslekler Konusu Kelime Testi - 1
Deney ve kontrol grubunun Meslekler testi 1’den aldıkları puanların ortalamaları tablo
3.5.1’deki gibi gerçekleşmiştir. Deney grubunun puan ortalaması % 75.38, kontrol grubunun
ise % 64.61 olarak bulunmuştur.
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Tablo 3.5.1 Meslek Konusu Kelime Testi - 1
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

p

Deney

13

75.38

11.09

2.37

24

.02

Kontrol

13

64.61

11.98

2.37

23.85

.02

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi grupların Meslekler konusu testi – 1’e ait puan
ortalamaları arasında belirgin bir fark oluştuğu görülmektedir. Yapılan t-test sonuçlarına göre
deney ve kontrol grubunun Meslekler Testi 1’den aldıkları puanlar arasında oransal olarak
deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır (t0.05: 24= 2.37, p=0.02). Bu sonuçlara göre TY
meslekler konusuna ait kelime öğretiminde etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kleinman (2006), Telkin Yöntemi İspanyolca öğretimi üzerinde etkinliğinin araştırıldığı
çalışma da benzer bulguları paylaşmaktadır. Kleinman’ın bulguları incelendiğinde çoklu
duyusal öğretim metotları ve TY’nin öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve motive edici bir etki bıraktığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu araştırmada derste kullanılan müzik ve dansın da
öğrenmede kalıcılığı arttırdığı saptanmıştır.
3.5.2. Meslekler Konusu Kelime Testi - 2
Meslekler konusu test-1’den deney ve kontrol grubunun aldıkları puanların
ortalamaları; Deney grubunun % 81.53, kontrol grubu % 57.69 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 3.5.2 Meslekler Konusu Kelime Testi - 2
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

p

Deney

13

81.53

9.87

2.37

24

.02

Kontrol

13

57.69

15.89

2.37

23.85

.026

Tablo 3..2’de görüldüğü üzere grupların puanları farklıdır. Yapılan t-test sonuçlarına
göre deney ve kontrol grubunun meslekler konusu testi 2’den aldıkları puanlar arasında
istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır (t0.05: 24= 2.37, p=0.02). Elde
edilen bulgulara göre deney grubunun kontrol grubuna kıyasla çok yüksek bir ortalamaya
sahip olduğu görülmektedir. Bu da çalışmanın özgünlüğünü göstermesi açısından önemlidir.
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3.5.3. Meslekler Konusu Kelime Testi - 3
Deney ve kontrol grubunun Meslekler Testi - 3’ten aldıkları puanların ortalamaları
tablo 3.5.3’teki gibidir. Deney grubunun puan ortalaması % 91.461, kontrol grubunun ise %
61.769 olarak belirlenmiştir.
Tablo 3.5.3 Meslekler Konusu Kelime Testi - 3
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

t

df

p

Deney

13

91.461

10.64280

4.979

24

.000

Kontrol

13

61.769

18.68223

4.979

19.047

.000

Araştırma sonuçlarına göre grupların meslekler Testi 3’ten aldıkları puanlar farklıdır. Bu
farklılığın anlamlılığı T-testi ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun Meslekler Test
3’ten aldıkları puanlar arasında sayısal olarak deney grubu yönünde anlamlı bir fark
gerçekleşmiştir (t0.05: 24= 4.979, p=0.000). Bu çalışmada elde edilen bulgular Mackowiak
(2004), tarafından yapılan araştırmada elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Mackowiak,
yaptığı çalışmada şiir ve şarkıların İngilizce fiil formlarının öğretiminde kullanılmasının
etkilerini incelemiştir. Yapılan deneylerin sonucuna göre şarkı dinleyen gruptaki öğrencilerin
gramer sorularına daha doğru cevaplar verdiği kaydedilmiştir. Seçilen konulara ait kelimelerin
öğretiminde Telkin Yöntemi’nin özellikle ritim, tonlama, çift düzlem, otorite, çocuklaşma gibi
esasları temel alınmıştır.
3.5.4. Meslekler Konusu Kelime Testi - 4
Tablo 3.5.4. Meslekler Konusu Kelime Testi - 4
Standart
Grup

Sayı

Ortalama

Sapma

T

df

p

Deney

13

83.076

13.77474

4.611

24

.000

Kontrol

13

58.461

13.44504

4.611

23.986

.000

Meslekler Test 4’ten deney ve kontrol grubunun aldıkları puanların ortalamaları;
Deney grubu %83.076, kontrol grubunun ise % 58.461 olarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki
tabloya göre deney ve kontrol grubunun Meslekler Testi 4’ten farklı ortalamalara sahip olduğu
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görülmektedir. Bu farklılığın anlamlılığı T-test ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol
grubunun Meslekler Konusu Test 4’ten aldıkları puanlar arasında oransal olarak deney grubu
adına anlamlı bir fark görülmektedir (t0.05: 24= 4.611, p=0.000).
Elde edilen bulguların daha önce yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar oluşturduğu
görülmüştür. Bu yönüyle analiz sonucu elde edilen bulgular Cardarelli (2003), tarafından
yapılan çalışmadaki bulgularla benzerlik göstermektedir. Cardarelli, doktora çalışmasında
enstrümental müziğin üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma anlama becerilerine etkisi üzerinde
durmuştur. Çalışma sonunda müzik eksenli öğretim modellerinin ortaokul seviyesindeki
öğrencilerin sosyal derslerdeki başarısına olumlu katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.

3.5.5. Bölüm Özeti
Üçüncü bölümde bulgu ve yorumlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle katılımcıların
geldikleri ülkeler ve demografik bilgilere yer verilmiştir.
Bundan sonraki alt bölümlerde ise öğrencilere uygulanan son testler ve bunlara ait T
testi sonuçları verilmiştir. Burada Deney grubu öğrencilerinin son test sonuçlarının Kontrol
grubu öğrencilerine göre yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca burada elde edilen sonuçların
alan yazındaki çalışmalara ait bulgularla örtüştüğü ortaya konmuştur.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma normal sınıf ortamında küçük adaptasyonlarla Telkin Yönteminin kelime
öğretiminde uygulanmasına dayanmaktadır. Bu sayede nin normal sınıf ortamındaki etkinliği
sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde uygulanan metodun kelime öğretiminde
etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları istatistiksel anlamda pozitiftir. Bu yönüyle
çalışmada Lozanov’un Telkin Yöntemini onaylar sonuçlara ulaşılmıştır.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ) kriterlerine göre toplam 3
temel seviye ve 3 alt seviye olmak üzere toplam 6 seviyede yabancı dil öğretimi
öngörülmektedir. Milton (2006)’ya göre temel seviyede yabancı dil öğretimi (A2) için en az
200 saatte 800 kelime öğretimi öngörülmektedir. Bizim çalışmamızda ise 15 saatte toplam
206 kelime öğretimi yapılmıştır. Buna göre Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı
(ADÖÇ) tarafından öngörülen 800 kelimelik hedefin dörtte birine 15 saat gibi bir zaman
diliminde ulaşılmıştır. ADÖÇ tarafından öngörülen ders saati başına kelime sayısı 4 olarak
hesaplanmaktadır (800/200=4). Çalışma bulguları incelendiğinde 206 kelimenin 15 saatte
öğretildiği ve her ders saati başına öğretilen ortalama kelime sayısının 13,7 (206/15=13,7)
olduğu görülmektedir.
Sonuçlar
Yabancı dil öğrenme bireyler arasında bıkkınlık veren ve zor bir süreç olarak
algılanmaktadır. Yabancı dil öğrenimi denince akla çok çalışmak, zaman harcamak ve sabırlı
olmak gibi kavramlar akla gelmektedir. Yıllarca yabancı dil eğitimi almış bireylerin birkaç
kelimeyi biraraya getirip cümle kuramadıkları görülmektedir. Bu noktada öğretmenlerin
görevi bireylerde dile karşı oluşmuş ön yargıların kırılması ve dil öğretiminin cazip hale
getirilmesi dil öğretimi yapan öğretmenlerin öncelikli görevleri arasındadır. Dil öğretmenleri
TY esaslarını derslerinde ve özellikle kelime öğretiminde kullanarak derslerini monotonluktan
uzak ve eğlenceli hale getirebilirler. Araştırmamızın bulgularından hareketle dil öğretimi
yapan veya üniversitelerin dil öğretimi bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarına beynin
işleyişi ve öğrenmeye etkisi üzerine bilgilendirici seminerler verilmelidir. Hart (2002)
günümüzdeki eğitim anlayışını şu şekilde özetlemektedir:
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Klasik sınıflarda öğretmenler dil derslerini mantıksal bir düzen içinde

vermektedirler

oysa öğrencilere verilen ödevler, test sonuçları ve okuma becerilerine

ait

testler

incelendiğinde az bir oranda öğrenmenin gerçekleştiği görülmektedir. Bu süreçten
öğretmenler de etkilenmekte ve suçluluk duygusuna kapılmış, kendini yetersiz göre
ümitleri kırılmış bir şekilde “tükenmişlik sendromu”na kapılmaktadırlar.

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve kendi kendine dil öğrenme gibi teoriler ortaya
atılmış olsa da dil öğretiminde öğretmenin ağırlığı önemini korumaktadır çünkü öğrencinin dil
becerileri çoğunlukla öğretmenin sınıf yönetimi ve sınıftaki iletişim diliyle doğrudan
ilişkilidir. Telkin yöntemi öğretmenin sınıf içindeki bu rolünü pekiştirmektedir. Tarr (1995)
Dil öğretim metotları arasında mucizevi ve sihirli hiçbir metodun var olmadığı hususunda
şunları belirtmektedir:
Bir sihirli değnek ne kadar kaliteli ve güzel olursa olsun, değneğin gücü sihirbazın beceri,
adanmışlık ve mesleğine olan sevgisinden gelir. Bir flüt altın veya gümüşten yapılmış
olabilir ancak bir flüt sanatçısı tarafından doğru şekilde hava üflendiğinde yapılış
amacına uygun kullanılmış olur. İşte Telkin Yöntemi sanatçısını bekleyen o flüt gibidir
(s.42).

Yukarıdaki yaklaşımlar ışığında TY’nin dil öğretimine pozitif katkıların olduğu hem
bu çalışmamızda hem de önceki çalışmalarda ortaya konmuştur. TY beynin sağ ve sol
loblarını hedefleyen bütüncül bir öğretim sunarak pozitif ve eğlenceli bir öğrenme ortamının
oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Yapılan araştırma ve bulgular, Telkin Yöntemi’nin diğer öğretim metotlarından birçok
yönüyle ayrıldığını ve özellikle müziğin kullanımı ve pozitif telkinin kullanımı gibi teknikler
açısından etkili bir öğrenme metodu olduğunu göstermektedir. Direkt Yöntem psikolojinin
yöntemlerini kullanırken TY insan psikolojisi dikkate alınarak ders materyallerinin
hazırlanmasını öngörmektedir. Derste hedef dilin kullanımı noktasında dil öğretim
yöntemlerinin farklı yaklaşımları bulunmaktadır. Örneğin TY öğretim dili olarak hem hedef
dili hem de anadili kullanırken, DY sadece hedef dil eksenli öğretim yapmaktadır.
Tarihi süreçte dil öğretim teorileri incelendiğinde öğretmenin aşağıdaki rolleri
üstlendiği görülmektedir. Buna göre öğretmen;
a) Bilginin kaynağı
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b) Bilginin öğreticisi
c) Bilginin yöneticisi
d) Sınıfın tek hâkimi rollerini üstlenmiştir.
İletişimsel yaklaşıma kadar ortaya konan dil teorilerinde öğretmenin dil öğretiminin
ana ekseninde yer aldığı görülmektedir. İletişimsel yaklaşımın ortaya çıkışıyla birlikte
öğretmenin yerini öğrenci almış ve dil öğretimi öğrenci merkezli yapılmaya başlanmıştır. Bu
yaklaşımların bir devamı olan Telkin Yöntemi ise öğretmenin sınıftaki bilgi ve becerileri
noktasında hem öğrenciyi güdüleyecek hem de öğrenciyi dille buluşturacak bir öğretmen
modeli sunmaktadır.
Telkin Yöntemi ile Gramer Çeviri Yöntemi (GÇY) karşılaştırıldığında öğretmenin
sınıftaki konumu, ezbere dayalı öğrenme, gramer öğretimi gibi konularda iki teorinin ayrıştığı
görülmektedir.
GÇY öğretmen merkezli bir eğitim modeli sunmakta ve bilginin kaynağı olarak
öğretmeni görmektedir ancak TY eğitimin hedefine öğrenciyi koymakta ve dersi öğrencinin
psikolojik durumuna uyumlu hale getirerek öğrenmede motivasyonu sağlamaktadır. Gramer
öğretimi GÇY’nin temelini oluşturmasına rağmen TY gramerin dolaylı olarak verilmesi
gerektiğini öne sürmektedir. Telkin Yöntemi ile yapılan çalışmaların başarısı dolaylı olarak
yapılan gramer eğitiminin daha etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Çalışmamızda
da gramer eğitimi verilmemesine rağmen öğrencilerin okudukları metinleri anlamlandırma ve
test sorularını cevaplamada zorlanmadıkları görülmüştür.
GÇY kelime öğretiminde ezber metodunu kullanmakta ve öğrencilerin verilen kelime
listelerini hafızaya aldıktan sonra okuma metinlerine yönelmelerini öngörmektedir ancak TY
kelime öğretiminde ders materyallerinin tasarımı ve hayatın içinden kelimelerin seçilmesiyle
bilinç düzeyine hitap ederken, müzik ve çevresel etkiler ve öğretmenin ses tonu ve ritim gibi
araçlarla bilinçaltına hitap etmektedir.
Yukarıdaki bilgiler gözönünealındığında Telkin Yönteminin özellikle öğretmenin rolü,
rahat ortamda öğretim, müzik, çift katmanlı öğretim (bilinç ve bilinçaltı düzey), iletişim ve
öğrenci merkezli olması yönüyle Gramer Çeviri Yönteminden ayrıldığı görülmektedir.
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Araştırma sonucuna göre Telkin Yöntemi ile kelime öğretimi yapılan deney grubu ile
geleneksel yöntemle kelime öğretimi yapılan kontrol grubuna ait test sonuçları arasında
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Yapılan kontrol testi sonuçları incelendiğinde Kontrol ve
Deney gruplarının sırasıyla resim ve kelime eşleştirme testi olan Test 1’den aldıkları sonuçlar
verilmiştir:
Grupların Resim ve Kelime Eşleştirme Testi Başarı Oranları (Test - 1)
Tablo 4.1.1.1. Grupların Resim ve Kelime Eşleştirme Testi Başarı Oranları (Test1)
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Giyecekler Testi 1: % 95

Giyecekler Testi 1: % 71

Yiyecekler Testi 1: % 94

Yiyecekler Testi 1: % 71

Hayvanlar Testi 1: % 93

Hayvanlar Testi 1 : % 61

Meslekler Testi 1: % 75

Meslekler Testi 1 : % 64

Yukarıdaki bulgulara göre Kontrol grubunun en yüksek ortalamayı giyecekler 1
testinde aldığı görülmektedir buna karşılık Deney grubunun en yüksek ortalamasının ise
Giyecekler Testi 1’den aldığı görülmektedir. Aşağıda Deney ve Kontrol grubuna yapılmış
çoktan seçmeli ve salt yazıdan oluşan Test 4’e ait sonuçlar verilmiştir.
Grupların Çoktan Seçmeli Teste Ait Başarı Oranları (Test - 4)
Tablo 4.1.2.1. Grupların Çoktan Seçmeli Teste Ait Başarı Oranları (Test - 4)
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Giyecekler Testi 4: % 80

Giyecekler Testi 4: % 56

Yiyecekler Testi 4: % 89

Yiyecekler Testi 4: % 60

Hayvanlar Testi 4: % 75

Hayvanlar Testi 4 : % 64

Meslekler Testi 4: % 83

Meslekler Testi 4 : % 58

Grupların Test 1 (resim ile kelime eşleştirme) ve Test 4 (çoktan seçmeli test)
ortalamaları karşılaştırıldığında her iki gruba da ait ortalamaların resim ve kelime eşleştirme
testinde yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
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Giyecekler 1 testinde DG ortalaması % 95 olmasına karşın aynı grubun Giyecekler 4
testi ortalamasının % 80 olduğu görülmektedir. Aynı şekilde KG’nun Giyecekler 1 testinde
ortalaması % 80 olarak bulunurken, Giyecekler 4 testinde % 56 ortalama elde ettiği
görülmektedir.

Bu bulgulara dayanılarak öğrencilerin çevresine ait görsel ve somut

kavramların kullanıldığı testlerdeki başarı oranının metin eksenli testlere göre daha yüksek
olduğu söylenebilir.
Görsel ve somut kavramların verildiği test sonuçlarındaki başarı oranının yüksek oluşu
Telkin Yöntemi ilkelerinden olan çift düzlem kavramının bir yansıması olarak
değerlendirilmektedir. Telkin yöntemi öğrenciyi çevresiyle bir bütün olarak ele almakta ve dil
öğretiminin sadece ders kitapları ile değil sınıf, dekor, poster vb. tamamlayıcı unsurlarla da
yapılabileceğini savunmaktadır. Kelime öğretimi sırasında kullanılan görsel materyallerin test
sonuçlarına olumlu yansıdığı ve öğrenmeye pozitif katkılarının olduğu görülmüştür.
Test 2 sonuçları incelendiğinde DG’na ait test ortalamalarının konulara göre sırasıyla
% 84, 85, 83 ve 81 şeklinde olduğu görülmektedir. KG’na ait test 2 ortalamaları ise sırasıyla
% 55, 64, 69 ve % 57 şeklinde bulunmuştur.
Yukarıdaki sonuçlara bakılarak öncelikli olarak kelime öğretimini hedeflese de Telkin
Yönteminin kullanıldığı DG’nun yazma becerisi gerektiren Test 2’den % 80 ve üzerinde
başarı

gösterdiği

görülmektedir.

Buna

dayanarak

TY’nin

tüm

dil

becerilerinin

geliştirilmesinde etkin rol oynadığı söylenebilir.
Resimlerin Altına Kelimeleri Yazma Testine Ait Başarı Oranları (Test - 2)
Tablo 4.1.3.1. Resimlerin Altına Kelimeleri Yazma Testine Ait Başarı Oranları
(Test -2)
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Giyecekler Testi 2: % 84

Giyecekler Testi 2: % 55

Yiyecekler Testi 2: % 85

Yiyecekler Testi 2: % 64

Hayvanlar Testi 2: % 83

Hayvanlar Testi 2 : % 69

Meslekler Testi 2: % 81

Meslekler Testi 2 : % 57
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Grupların Kelime Avı testinde öğrendikleri kelimeleri karışık kelimeler arasından
bulmaları istenmiştir. DG öğrencilerinin bu testlerde sırasıyla % 83, % 85, % 87 ve % 91
ortalama elde ettikleri görülmüştür. Diğer taraftan KG öğrencilerinin aynı tip testlerde
sırasıyla % 59, % 61,% 63 ve % 61 ortalama elde ettikleri görülmektedir. Test sonuçları
incelendiğinde istatistiksel olarak DG öğrencilerinin yüksek ortalamaya sahip oldukları
görülmektedir. Müziğin kalıcılık ve öğrenme üzerindeki pozitif tesiri bu sonuçları açıklamada
kullanılabilir.
Çalışma bulguları müziğin dil öğretiminde özellikle de kelime öğretiminde
kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Telkin Yöntemi müziği ilk kez dil öğretiminin bir
parçası olarak ele alması yönüyle diğer öğretim metotlarından ayrılmaktadır. Çalışma
sonucunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan testlerden çıkan sonuçlar da bu yargıyı
doğrular mahiyettedir. Barok müziğin kullanıldığı DG öğrencilerinin tüm testlerde müzik
kullanılmayan KG sınıflarından daha yüksek test sonuçları elde ettikleri görülmüştür. Müziğin
kelime öğretiminde etkinliği Schuster ve Pansegrau tarafından yapılan çalışmada da
uygulanmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmanın en başında öğrencilere dersin rahat bir ortamda geçeceği ve çok kolay ve
hızlı bir şekilde Türkçe öğrenecekleri telkin edilmiştir. Bunun yanında öğrencilere araştırmacı
tarafından dersin başında Barok müzik eşliğinde rahatlama egzersizleri yaptırılmış böylece
ruhen öğrencilerin derse hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir. Yukarıda sayılan aktivitelerin
bir sonucu olarak Deney grubu öğrencilerinin öğrenme başarısının yüksek olduğu istatistiksel
olarak ortaya konulmuştur.
Telkin Yöntemi esaslarından olan Vurgu, Ritim ve çocuklaşma ilkelerinin çalışmanın
sonuçları üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür. Telkin Yönteminin kullanıldığı
çalışmalarda da müzik ve tonlamanın birincil derecede etkili olduğu görülmüştür (Bancroft,
2005).
Araştırma sonuçları, Telkin yöntemi ve ilkelerinin günümüzde de uygulanabilir olduğunu
ortaya koymaktadır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış bir öğretim metodu olan Telkin
yönteminin Hızlı Öğrenme, Hızlandırılmış Öğrenme, Telkinle Hızlandırılmış Öğrenme adıyla
anılmasına karşın yöntemin müzik, çift katmanlılık, çocuklaşma, ritim ve öğretmen otoritesi
gibi temel esaslarında bir değişiklik olmadığı görülmektedir.
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Araştırma problemleri arasında belirtilmemesine rağmen, Telkin yöntemini diğer
öğretim yöntemlerinden ayıran klasik müziğin kelime öğretiminde etkili olduğu ve dersleri
daha eğlenceli hale getirdiği araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. Müzikle kelime
öğrenen öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla aynı sürede daha fazla kelime
öğrendikleri saptanmıştır. Bu yönüyle araştırmanın bulguları Stearns (2015) ve Steckel
(2005)’in bulguları ile örtüşmektedir.
Araştırmamızda kullanılan ders kitapları göz önüne alındığında görsel ve işitsel
materyallerin çokluğu, 7-11 yaş grubuna hitap etmesi ve her ünitenin sonunda konu ile ilgili
bir şarkının verilmesi gibi özelliklerinden ötürüSevgi Dili Türkçe öğretim seti kitaplarının
Telkin Yöntemi ile kelime öğretiminde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Çalışmamıza ait bulgular, tarihsel süreçte yapılmış olan TY’nin kelime öğretimi
üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmaların ortaya koymuş olduğu sonuçların bir
sağlamasını ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda TY’nin kelime öğretiminde hızlı ve etkin
bir yöntem olduğu ortaya konulmuştur. TY’nin Temel Seviyede Yabancılara Türkçe kelime
öğretiminde hiç kullanılmamış olması dolayısıyla, yöntemin gelecekte hazırlanacak kitaplara
yöntem konusunda kaynaklık edebileceği öngörülmektedir. 15 saat gibi kısa bir sürede,
rastlantısal olarak seçilmiş ve öğreticinin hiç tanımadığı öğrencilerin TY aracılığıyla 206
kelimenin çoğunu öğrendiği istatistiksel olarak ortaya konulmuştur.
Öneriler
Telkin Yöntemi, ne öğretildiğinden çok nasıl öğretildiği üzerinde durması yönüyle
eğitimcilerin öğrenmede kalıcılık ve başarıya ulaşılması amacıyla derste neyi nasıl
söyledikleri üzerinde planlı bir çalışma yapmaları gereklidir. Öğretmenlerin verdikleri sözlü
mesajların beden dili, jest ve mimiklerle desteklemeleri, bilinçaltı öğrenme bağlamında
önemlidir. Bu nedenle Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders müfredatlarının
tasarlanmasında bilinçaltı ve TY’ne ait öğrenme faktörlerinin dikkate alınması gereklidir.
Telkin Yöntemine ait ilke, esas ve kurallar birbiri ile etkileşim içindedir. Bundan
dolayı drama etkinlikleri, oyunlar, şarkılar ve müzik kullanılan Telkin Yöntemi olarak
algılanmaktadır. Hâlbuki Telkin Yöntemi drama, müzik gibi aktiviteleri dersin hedeflerine
ulaşmakta bir araç olarak kullanmakta ve bu sayede çok yönlüve bütüncül bir dil öğretimini
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hedeflemektedir.
Çalışma sonucunda TY temel seviyede yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı ile
ilgili olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
1. Telkin Yöntemi ilkelerine uygun derslerin işlenişi dil öğretim müfredatlarının yeniden
dizayn edilmesini gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak dil öğretimine yönelik
müfredatlar hazırlanırken çok yönlüve tüm duyulara hitap edecek bir öğretim modeli
hedeflenmelidir. Bu yönüyle ders müfredatları oluşturulurken müzik, çift katmanlılık,
ritim gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
2. Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki eğitimcilerin özellikle kelime öğretimiyle
ilgili ders materyalleri oluştururken TY esasları doğrultusunda görsel ve işitsel
duyulara hitap edecek materyalleri kullanmaları faydalı olacaktır. Çoklu duyu
organlarına hitap eden ders materyallerinin öğrenmede kalıcılığı arttırdığı yapılan
çalışmalarla ortaya konulmuştur.
3. Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki eğitimcilerin derste öğrencilerin güvenini
kazanmaları ve derslerini bu ölçüteuygun işlemeleri önemlidir.
4. Yabancılar için Türkçe öğretimi kitaplarına ait materyallerin öğretiminde fon olarak
barok müzik kullanılması öğrenci motivasyonu ve öğrenmede kalıcılığı artıracaktır.
5. Dersin işlenişi sırasında öğretmenin öğrencilerin dikkatini çekebilmesi için ses tonunu
ayarlayabilmesi, jest ve mimiklerini dersin hedefine uygun bir şekilde kullanabilmesi
gerekmektedir. Bu noktadan hareketle dil öğretimi yapacak öğretmenlere diksiyon
dersleri verilmelidir.
6. nin daha iyi anlaşılabilmesi için yöntemin dil öğretimindeki etkinliğinin ortaya
konulması önemlidir. Özellikle yabancı dil öğretimi yapan eğitimcilere Telkin yöntemi
ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminerler verilmelidir.
7. TY dinleme, konuşma, yazma ve okuma, anlama becerileri üzerindeki etkileri üzerinde
çalışmalar yapılmalıdır.
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8. Dil öğretimi ve TY’nin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkileri araştırılabilir.
8. TY değişik yaş grupları üzerindeki etkisi üzerinde çalışmalar yapılabilir.
9. Telkin Yöntemi ve hafızada kalıcılık üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.
10. TY’nin öğrencilerin endişe ve kaygı düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmalıdır.
11. Öğretmenin sınıftaki rolü ve TY ile ilişkisi araştırılmalıdır.
12. TY sosyal, kognitif ve psikolojik etkileri gözlemlenmelidir.
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