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ÖN SÖZ

İnsan, ömrü boyunca bir anlama ve anlatma faaliyeti içerisindedir. Bir bebeğin, 
çevresini gözlemleyip işittiği sesleri taklit etmesinden; bir öğrencinin, dinlediği ko-
nuşmayla ilgili görüşlerini açıklamasına kadar pek çok örnekte olduğu gibi anlama ve 
anlatma faaliyeti hayatın her anında vardır.

Dilin etkili kullanılamamasından kaynaklanan yanlış veya eksik anlamalar ne-
deniyle kişiler arası iletişimde pek çok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunların ortadan 
kaldırılması, eğitimin tüm bileşenlerinin Türkçe eğitim ve öğretimine vereceği önem-
le mümkün olacaktır. 

Temel dil becerileri olarak adlandırılan dinleme, konuşma, okuma ve yazma be-
cerileri içerisinde dinlemenin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Bu beceri ilk kazanı-
lan dil becerisi olup daha dünyaya gelmeden önce kullanılmaya başlanmaktadır. Din-
leme, diğer dil becerilerinin kazanılmasında da anahtar beceri niteliğindedir. Buna 
rağmen çeşitli nedenlerden dolayı dinleme becerisine gerekli önem verilmemekte ve 
bu becerinin eğitimine çok az zaman ayrılmaktadır. Oysa yapılan araştırmalar din-
leme becerisinin en çok ve en sık kullanılan dil becerisi olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca bu becerinin eğitimle geliştirilebildiğini ortaya koyan pek çok çalışma vardır. 
Bu nedenle dinleme eğitimi ihmal edilmemelidir.

Dinleme becerisinin eğitimi konusunda okul öncesi dönemde aileye, okula baş-
lamayla birlikte de okula çok büyük görevler düşmektedir. Hem anne-babalar hem 
de öğretmenler, bu becerinin eğitimine yönelik neler yapabilecekleri konusunda bilgi 
sahibi olduklarında dinleme becerisi hak ettiği ilgiyi görmeye başlayacaktır.

Elinizdeki kitapta ağırlıklı olarak dinleme becerisi ifadesi kullanılsa da ilgili yer-
lerde dinleme/izleme becerisi ifadesi de yer almıştır. İnsan günlük hayatta karşılaştığı 
çeşitli durumlarda bazen sadece dinlemekte (radyo dinleme, telefonla konuşma gb.), 
bazen de hem dinlemekte hem de izlemektedir (bir toplantıda konuşmacıyı dinle-
mek/izlemek gb.). Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da bu beceri Dinleme/İzleme 
olarak geçmektedir. Bu kitapta Dinleme Eğitimi başlığı hem dinleme hem de dinle-
me/izlemeyi kapsayacak şekilde kullanılmıştır.  

Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki verimi artırmanın, öğrencileri çalışmaların 
odak noktasında tutmanın yollarından biri de kullanılan materyalleri çeşitlendirmek-
tir. Hep aynı veya benzer uygulamalar yapmak bir süre sonra sıradanlığı getirir ve bu 
da çalışmalardan alınacak verimi azaltır. Bu husus dinleme becerisinin eğitimi için de 
geçerlidir. Elinizdeki kitapta dinleme becerisiyle ilgili verilen kuramsal bilgilerin ar-
dından, öğretmen adayları ve öğretmenlerin dikkatlerine sunulan otuz üç etkinlikle, 
dinleme/izleme becerisinin eğitimine yönelik yapılabilecek çalışmalar çeşitlendiril-
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miştir. Bazı etkinliklerde kısa videolar ve ses dosyaları kullanılmıştır. Bu görüntü ve 
ses dosyaları ile etkinliklerde kullanılan şekillere, bağlantı adresleri veya karekodlar 
aracılığıyla ulaşılabilir. Şüphesiz bu etkinliklerin hepsi aslında aynı zamanda birer 
örnek niteliğindedir. Yapılabilecek çalışmalar bu etkinliklerle sınırlı değildir. Söz ko-
nusu etkinliklerden ve yapılan açıklamalardan hareketle öğretmen adayları ve öğret-
menlerin çok daha fazla sayıda ve çeşitte etkinlik planlayabilecekleri konusundaki 
inancımız tamdır. Özellikle eğitim fakültelerindeki Dinleme Eğitimi derslerinde öğ-
rencilerin 3-4 kişilik gruplara ayrılarak kendilerine sunulan örneklere benzer etkin-
likler planlamaları, öğretmen adaylarının bireysel ve grup olarak etkinlik hazırlama 
becerilerini geliştirecektir.

Siz değerli okuyuculardan beklentimiz, isteğimiz; uygulama çalışmaları sıra-
sındaki gözlemlerinizi, deneyimlerinizi, karşılaştığınız sorunları, uygulamaların 
sonuçlarını bizimle paylaşmanızdır. Her türlü görüş, öneri, istek, olumlu-olumsuz 
eleştirilerinizi dinlemeegitimi@gmail.com adresine göndermenizi bekliyoruz. Sizin 
görüşleriniz, kitabın sonraki baskılarında bize ve kitaba güç katacaktır.  

Dinleme Eğitimi kitabının hazırlanmasında katkısı olan tüm hocalarıma, mesai 
arkadaşlarıma; Türkçe, Matematik ve Resim öğretmeni arkadaşlarıma; çalışmalarım 
sırasında bana sürekli destek olan eşimle oğullarıma ve Pegem Akademi Yayınevi ça-
lışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

      Yusuf DOĞAN

      Ankara, Ağustos 2022

                                                                              ORCID No: 0000-0001-8384-9808
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Dinleme Eğitimi

Giriş
İnsanoğlunun kullandığı en önemli iletişim aracı olan dil, bir anda düşüne-

meyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan baktığımızda başka başka nitelik-
leri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. Dil gerek 
insan, gerek toplum, gerekse insan ve toplumdan ayrı düşünemeyeceğimiz bilim, 
sanat, teknik gibi alanlarla ilgisi bulunan ve aynı zamanda bunların oluşmasında 
temeli teşkil eden bir kurumdur (Aksan, 1998:11). Bütün bu özellikleri ile dil, 
insanoğlunu çepeçevre sarmış bir varlıktır. 

Bir milleti meydana getiren temel unsurlar arasında yer alan dil, bireyle-
rin anlaşmalarını sağlayan araç niteliği taşır. Bireyler arasında sağlıklı ilişkilerin 
kurulabilmesi için etkili bir iletişime ihtiyaç vardır. İletişimin etkili bir şekilde 
gerçekleşebilmesi için ise bu aracın etkili ve verimli kullanılması şarttır. Kişinin 
iletişim yeteneğini büyük ölçüde, iletişim aracı olan dilini kullanabilme becerisi 
belirler (Tekin, 1980:17). Kişi, ana dili kullanma konusunda kendini ne kadar ge-
liştirmişse, iletişimin olduğu her yerde o derece başarılı ilişkiler kurabilir. Bu yüz-
den okullarımızda verilen Türkçe eğitim ve öğretimi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde zorunlu eğitimin on iki yıla çıkmasıyla birlikte ortaokullarda 
Türkçe, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin anlama ve anlatma 
becerilerinin geliştirildiği ve birbirini tamamlayan dersler olarak karşımıza çık-
maktadır. Liseyi bitiren her öğrenci, anlama ve anlatma becerilerine, vatandaş-
lık haklarını rahatça kullanıp vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirebilecek 
düzeyde hâkim olmalıdır. Konuya temel dil becerileri açısından yaklaştığımızda, 
önce ortaokulu ardından liseyi bitiren bir öğrencinin, dinlediğini/izlediğini ve 
okuduğunu tam ve doğru olarak anlayacak; duygu, düşünce, istek ve şikâyetlerini 
de sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade edecek derecede Türkçeyi öğrenmiş 
ve kullanabiliyor olması gerekir. 
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Türkçe, günlük hayatın her anında kullanılan bir araç niteliğindedir. Türkçe; 
evde, işyerinde, markette, pazarda, otobüste, dolmuşta, kısacası iletişimin olduğu 
her yerde bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkçenin bir araç olarak kullanılma 
durumu, diğer derslerle birlikte Türkçe dersi için de geçerlidir. Yalnız, Türkçe dersi 
diğer derslerden farklı bir konuma sahiptir. Çünkü Türkçe, Türkçe derslerinde aynı 
zamanda amaç niteliği taşır. Şöyle ki; Türkçe derslerindeki en genel amaç, Türkçe-
nin öğrenciler tarafından temel dil becerileri ekseninde etkili bir şekilde kullanıl-
masını sağlamaktır. Bu amaca ulaşma yolundaki çalışmalarda yine Türkçeden bir 
araç olarak yararlanılmaktadır. Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili çalışmalarda 
bu husus sürekli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü öğrencilerimizin 
Türkçe derslerinde kazandıkları davranışlar, onların, hayatları boyunca kişiler ara-
sı ilişkilerdeki durumlarını ve başarılarını doğrudan etkileyecektir. Bundan dolayı 
öğrencilere verilen Türkçe dersleri çok büyük ve önemli bir görev üstlenmektedir. 

İletişim-Dil İlişkisi 
“İletilmek istenen materyalin, ilgili herkes tarafından tamamen anlaşılabilme-

si amacıyla, bilgi, kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya 
bunların bir arada kullanımıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi” (Sillars, 
1997:1) olarak tanımlanabilen iletişim, sosyal bir varlık olan insanın günlük haya-
tının kaçınılmaz bir gerçeğidir. İnsan, yakınındaki ve/veya uzağındaki insanlarla 
çeşitli şekillerde iletişim kurar ve bunu da kullandığı dil aracılığıyla yapar. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren haberleşme teknolojisinin hızla geliş-
mesi, radyo ve televizyon başta olmak üzere basının, öncekinden daha farklı bir 
yapıya ulaşmasına neden olmuş; özellikle sözlü ve görüntülü basın, bütün dünyayı 
insanların oturma odalarına getirmiştir (Toffler, 1992). İletişim teknolojisindeki 
bu gelişmelerle birlikte bilgi akışı hızlanmış, basının ana malzemesi sayılan söz ve 
yazının, görüntü ile süslenmesi sonucunda dilin kullanılışı ayrı bir beceri olmaya 
başlamıştır. Son dönemlerde gelişmiş ülkelerde dil ve dil öğretimi ile ilgili baş dön-
dürücü bir yarışın başladığı ve yaygınlaştığı görülmektedir. Böylece ana dil eğitimi, 
iletişim açısından hayati bir özellik kazanmıştır (Yalçın, 2002: 18). Öğrenmenin 
de en genel anlamda bir iletişim işi olduğu göz önüne alındığında sağlıklı ve tam 
olarak gerçekleşecek bir öğrenmenin iletişimin etkililiğine bağlı olduğu ortaya çık-
maktadır. 

Dil Eğitimi
Dil, anlama ve anlatma becerilerinin altında kazanılış sırasına göre “dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma”dan meydana gelir. Dinleme ve okuma, anlamaya; ko-
nuşma ve yazma da anlatmaya yönelik dil becerilerini oluşturur. Aşağıdaki şekilde, 
temel dil becerilerinin birbiri ile ilişkisini somut bir şekilde görmek mümkündür. 
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DİL

Anlama Anlatma

Dinleme Okuma Konuşma Yazma

Okuma ve yazma becerileri genellikle etkileşim gerektirmez. Kişi bu dil be-
cerilerini çoğunlukla tek başına kullanır. Ancak dinleme ve konuşmada genellikle 
bir etkileşimde bulunma durumu söz konusudur. Konuşma olduğunda dinleme-
nin, dinleme olduğunda da bir konuşmanın var olduğu düşünülmelidir. Anlama-
ya yönelik dil becerilerinden okumada, metne gözle bakmak gibi konsantrasyonu 
tamamlayıcı zorunluluklar vardır. Dinlemede göz ve konsantrasyonu sağlamada 
görev üstlenen diğer unsurları bir noktada toplamak daha güçtür. Dolayısıyla din-
lemede dikkati toplama süresi okumaya göre daha zordur. 

Dil öğrenimi ailede başlamakta ve okulda gelişmektedir. Dil belli bir zaman-
da öğrenilip bitirilmez; dil öğrenimi bir ömür boyu devam eder. Bu, dilin canlı, 
insanın ise sosyal bir varlık olmasının doğal bir sonucudur. Ancak, dil öğretimin-
de en önemli görev okula düşmektedir. Çocuk, okula gidinceye kadar ailesinde 
ve çevresinde dili öğrenmeye başlar. Ancak dil öğretimi, sistemli bir şekilde okul 
döneminde ele alınır. Okul döneminde ailenin rolü okuldaki çalışmaları destek-
leme şekline dönüşmelidir. Okulla birlikte, çevreden kazanılmış dil becerilerinin 
kazanılma süreci gelişigüzellikten kurtulmuş olur. Okul hayatı, dilin doğru ve et-
kili kullanımının öğretildiği; inceliklerinin, derinliğinin ve estetik güzelliklerinin 
sistematik olarak verildiği dönemdir. İşte bunun için okul döneminde, belirlenen 
hedeflere ulaşma açısından, dilin bir alışkanlık hâline dönüştürülmesinde Türkçe 
eğitim ve öğretimine önemli görevler düşmektedir (Sever, 1993: 2). Bu görevin 
hakkıyla yerine getirilememesi; öğrencilerin, sonraki hayatlarında vatandaşlık 
haklarından yararlanma ve vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmede sorun-
larla karşılaşmalarına neden olacaktır. Bunun önüne geçmek için ilk ve ortaokul-
lardaki Türkçe eğitim-öğretimine azamî derecede önem verilmelidir. 

Dil hayatın her anında olduğu için Türkçe eğitimi ve öğretimi çalışmalarının 
her anında da hayat, hayatın içinden örnekler, uygulamalar yer almalıdır. Hayatı 


