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Prof. Dr. Ali GÖÇER

Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. Selçuk Üni-
versitesi Niğde Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği ve Erciyes Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu (1997). Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalında yüksek lisans (2000), 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 
doktora çalışmasını tamamladı (2005). 2006-2009 yılları arasında Niğde Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2009 yılından beri de 
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır. 

Adıyaman ve Kayseri illerinde Sınıf ve Türkçe öğretmenliği yapan Göçer, öğ-
retmenliği sırasında Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesinin düzenlemiş 
olduğu Türkçe Öğretimi ve Metotları Kursu; Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikle-
ri Semineri; Türkçe Programını Değerlendirme Semineri vb. faaliyetlere katılarak 
Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda bilgi ve deneyimini artırmaya çalıştı. 1999 
yılında Ordu’da düzenlenen Türkçe Öğretimi Formatörlük Kursu’na katılarak For-
matör Türkçe Öğretmeni oldu.

Yazmış olduğu şiirleri, araştırma ve inceleme yazıları; Erciyes, Yörtürk, Bilim 
ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Öğretmen Dünyası, Mavi-Yeşil, Güneysu, Dil Dergisi, 
Millî Eğitim, Türk Dili, Turkish Studies gibi yerel, ulusal ve uluslararası akademik 
dergilerde; Radikal İnternet, Hürriyet Eğitim gibi internet sitelerinde yayımlandı. 
Göçer’in, Konuşmamızı Süsleyen Etkili ve Güzel Sözler, Konuşmamızı Süsleyen Ta-
rihî ve Edebî Anekdotlar adlarında iki derleme kitabı yanında İlköğretimde Türkçe 
Öğretimi, Yazma Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Sorularla Türk-
çe Eğitimi, Millî Eğitim Üzerine Yazılar, Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, 
Eğitimde Mizah adlı kitaplarda yer alan 11 bölüm yazarlığı vardır. Bunun yanında 
Türkçe Öğretimi, İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değer-
lendirme, Yazma Eğitimi, Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Türkçe-Türk 
Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Mikro Öğretim Uygulamaları adlı kitapları bulunmak-
tadır. Ayrıca 2021 yılında yayımlanan Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi 
adlı kolektif kitap çalışmasının editörü ve iki bölümün yazarıdır.

Göçer, Türkçe eğitimi, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi, Türkçenin uzaktan 
öğretimi ve öğrenimi, Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme ve genel olarak temel 
dil becerilerinin geliştirilmesi ve öğretmen eğitimiyle ilgili çalışmalarını sürdürmek-
tedir.





Ön Söz

İnsanoğlu yaşamında iyi-kötü, sıra dışı-olağan birçok olay, olgu veya durum-
larla karşılaşmakta; karşılaştıkları karşısında az veya çok etkilenmektedir. İnsan 
olmanın doğal bir sonucu olarak da isteyerek veya istemeyerek, bilinçli veya bi-
linçsiz bir şekilde kendini olay, olgu veya durumun içerisinde bulmakta, hatta 
öznesi olabilmektedir. İnsan yaşadıklarından etkilenen ve bu etkilenme sonucu 
günlük yaşamın akışına müdahale ederek yön vermek istemektedir.

Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için biyolojik ve fizyolojik ih-
tiyaçları yanında zihinsel ve sosyal ihtiyaçları da vardır. Sevme, sevilme, aidiyet 
duygusu, düşünme, üretme, paylaşma bu ihtiyaçlardan bazılarıdır. Günlük yaşa-
mın koşuşturmacası içerisinde rahat bir nefes almaya, deşarj olmaya ihtiyaç duyan 
bireyler, yaşamlarında kendilerini etkileyen, kendilerince etkili olan olay ve du-
rumlarla ilgili duygu, düşünce, hayal, izlenim ve tasarılarını başkalarıyla paylaşma 
ihtiyacını duyarlar.

Duygu, düşünce, beklenti ve yaşantılar başkalarıyla sözlü olarak paylaşılması 
yanında bu imkânın bulunmadığı durumlarda yazılı olarak yapılmakta; kişi ka-
lemine sarılmaktadır. Bireyler yaşadıklarını, düşündüklerini, duygularını, hisset-
tiklerini, beklentilerini, isteklerini, hayal ve tasarılarını uyumlu bir yapı içerisinde 
kompoze edebilmeleri ve yerli yerince anlatabilmeleri için belli oranda düzen fik-
rine, anlatımın teknik alt yapısına sahip olmaları gerekir.

Anlatılmak istenenlerin yazılı olarak belli bir düzen içerisinde ortaya konula-
bilmesi için birtakım teknik bilginin gerekliliğine inanmak ve bu ihtiyacı giderme 
gayretini göstermek gerekir. Bu ihtiyaç algısı bireyleri ‘yazma uğraşı’ içerisine gir-
meyi, görüş ve düşüncelerini etkileyici bir biçimde ifade etmeyi amaç edinmesini 
sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda ilerleyen kişinin sürdürdüğü ‘yazma uğraşı’ 
zaman içerisinde olgunlaşan anlayışı ve bu anlayışın uygulamalara yansımasıyla 
estetik boyut kazanarak ‘yazma sanatı’na dönüşebilecektir.

Bireylerin paylaşma ihtiyacının bir sonucu olarak başlangıçta ‘yazma uğraşı’ 
şeklinde girdikleri yolculuğun estetik bir bakış açısıyla ‘yazma sanatı’na evrilme-
si, bu alanda sahip olacağı bilgi, birikim ve teknik alt yapıya bağlıdır. Bu alt ya-
pının oluşumu da ‘yazma’nın eğitimle gelişip olgunlaşacağı gerçeğini gündeme 
getirmektedir. Elinizdeki bu kitap, yazma ihtiyacının oluşumundan uğraşılacak 
bir alan olarak tutkuya dönüşmesine ve belli düzeyde bir bakış açısı kazanılarak 
estetik boyutuyla icra edilecek bir beceri olarak kazanılmasına katkı verecek, bir 
birikim oluşturacak yapıda hazırlanmıştır. Kitabın, yazmayı kendine uğraş olarak 
seçen herkese yararlı olması dileğiyle…

 Ali GÖÇER 

Şubat 2014, Kayseri





İkinci Baskıya Ön Söz

Eğitimin en önemli amacı, bireylerin bulundukları seviyenin gerektirdiği bil-
gileri öğrenmelerini sağlamak yanında dilsel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal beceriler 
kazandırarak donanımlı kılmak, üst eğitim kurumlarına, nihai olarak da meslekî 
ve sosyal açıdan gerçek yaşama hazırlamaktır. Bireylerin gerçek yaşamda başarılı 
olmalarında etkili olan ufuk genişliği, iletişim becerisi, empatik bakış açısı vb. ni-
telikler en önemli özelliklerdir.

Eğitimin en dinamik yönünü oluşturan öğrenme süreci, anlatma daha çok 
da anlama kanalı üzerinden ilerler. Dilsel beceriler bu iki kanalla kazandırılır ve 
geliştirilmeye çalışılır. Eğitimin işlevini yerine getirmesinde bireylerin dilsel be-
ceriler konusunda iyi bir seviyede olmaları önemlidir. Bu bakımdan dilsel bece-
riler eğitimin omurgası işlevini görürler. Okunanın, dinlenilip izlenilenin tam ve 
doğru anlaşılması; yaşanılanın, kavranılanın, tasarlananın etkili bir şekilde dile 
getirilebilmesi sahip olunan dilsel yeterlikle doğrudan ilgilidir. Bu açıdan eğitimde 
bireylere en başta kazandırılacak beceriler anlama ve anlatma ayakları üzerinde 
belirginleşen dilsel becerilerdir. Anlama, dinleme-izleme ve okuma becerileriy-
le geliştirilirken; anlatma, sözlü iletişim-konuşma ve yazma becerileriyle kendini 
gösterir.

Yazma, bireysel bir çalışma alanı olması yanında günlük yaşamın gerekle-
rini yerine getirirken başvurulan bir beceridir. Duygu, düşünce, hayal, istek ve 
tasarıların dile getirilmesinde konuşma yanında, yazma da önemli bir ifade etme 
yoludur. Öğrenim sürecinde bireylerin, etkili bir paylaşma aracı olarak yazma be-
cerisini yeterli düzeyde kazanmaları hedeflenmektedir. Bireylerin bir beceri olarak 
yazma becerisini kazanmaları hatta bir uğraş alanı olarak yazma ile ilgilenmeleri 
için gerekli eğitimin verilmesi önemlidir. Elinizdeki bu kitap, dil eğitimi verecek 
öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimlerinde kullanacakları bilgi ve becerileri 
kazandıracak bir içeriğe sahip olası açısından işlevsel bir değere sahiptir. 

Yazma eğitimi adlı bu kitap anlama, anlatma, anlaşma, anlaşılamama, iletişim 
gibi günlük yaşamda bireylerin işini kolaylaştıran ve birçok önemi işlevlere sahip 
olan yazma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi amacına uygun olarak ha-
zırlanmış ve eğitimcilerin ilgisine sunulmuştur. İkinci baskıda hemen hemen her 
bölüme yeni eklemeler yapılarak kitabın içeriği zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca blog yazarlığı ve atölye çalışmaları adlarında iki yeni bölün de eklenerek 
kitabın kapsamı genişletilmiştir. 

2. baskısı yapılan Yazma Eğitimi kitabının bu yazma becerisinin kazandırıl-
ması ve geliştirilmesini amaç edinen öğretmen adayları, öğretmenler ile yazmayı 
bir uğraş alanı olarak seçerek ‘Nasıl yazabilirim?’ sorusuna cevap arayanlar için 
yararlı olabileceğini düşünüyorum. 

Eserin yazma uğraşı içinde olan herkese yararlı olması dileğiyle...
Ali GÖÇER

Ağustos 2016, Erenköy - Kayseri





Üçüncü Baskıya Ön Söz

Kendini ifade edebilme becerisi günümüzde her zamankinden daha önemli 
hâle gelmiştir. Okuduklarından, gözlemlediklerinden, görüp-dinleyip-izledikle-
rinden çıkarımda bulunup anlam kurabilen öğrenciler, sahip oldukları duygu, dü-
şünce, tasarım ve yaşanmışlıklarını dile getirmede daha etkili olurlar. Gerek sözlü 
gerekse yazılı ifade güçlerini etkili bir biçimde kullanabilen bireyler, hedeflerine 
ulaşmada ve gerçek hayata başarılı olmada birtakım avantajlara sahip olacakları 
açıktır. 

Bireylerin gerçek yaşamda başarılı olabilmeleri için iş birliği, iletişim gibi 
becerilerle kendilerini donanımlı kılmaları gerekir. Okullarda verilen eğitimin en 
öncelikli amacı ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin öğrencilere ya-
rarı; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel beceriler konusunda gelişimlerine 
zemin bulmalarıdır. Aldıkları eğitimle bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerle 
donanım kazanan öğrencilerin dilsel ve sosyal açıdan sahip olacakları gelişmişlik 
durumu, onların gerçek yaşam becerilerini kazanmaları ve kullanmalarını sağla-
yacaktır. Eğilim, bireylerin yetenek ve gizil güçlerini fark etmelerine, öğrencilerin 
kendini gerçekleştirmelerine, birlikte çalışma disiplinine sahip olmalarına ve en 
önemlisi temel yaşam becerilerini kazanarak gerçek hayatta başarılı olabilmeleri-
nin alt yapısını oluşturma sürecidir. Günümüzde bireylerin gerçek hayatta başarılı 
olabilmelerinde önemli yeterliklerden birisi kendini sözlü ve yazılı olarak ifade 
edebilme becerisidir. 

Bireylerin etkili bir yazma becerisine sahip olmaları için öncelikle yazmayı 
sevmeleri, yazabileceklerine dair bir inanca sahip olmaları gerekir. Elinizdeki bu 
kitap, yazmayı bir uğraşı alanı olarak görüp sürekli yazarak bu becerinin gelişti-
rilebileceği anlayışının yaygınlaşması amacıyla oluşturulmuştur. Kitap içerisinde 
yazma becerisinin kazanılması ve geliştirilmesinin bir süreç işi olduğu, etkili bir 
yazma becerisi için uzun bir süreç gerektiği sürekli vurgulanmıştır. Bir uğraşı alanı 
olarak yazma becerisinin kazanılması ve yazma eyleminin yaşam biçimine dönüş-
mesi bakımından bu kitabın öğretmen ve öğretmen adaylarına yararlı olabileceği 
söylenebilir. 

3. baskısı yapılan Yazma Eğitimi kitabının yazmayı yaşam biçimine dönüştür-
mek isteyen herkese yararlı olması dileğiyle...

Prof. Dr. Ali GÖÇER
Ocak 2018, Erenköy - Kayseri



Beşinci Baskıya Ön Söz

Kendini ifade edebilme becerisi, bireylerin sahip olmaları gereken önemli 
bir yetkinlik alanıdır. Türkçe derslerinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencile-
re kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi kazandırılmaya çalı-
şılmaktadır. Yazılı anlatım becerisi, diğer dil becerileriyle kazanılan ve belli for-
matlarda kullanılan bilgi ve tecrübelerin birtakım kurallar çerçevesinde, farklı 
türlerde vücut bulmasını sağlayan ve metne dönüştürülmesiyle görünür kılınan 
bir yetkinlik alanıdır. Bu yetkinlik alanında öğrencilerin yeteneklerini harekete 
geçirerek onlara bulundukları eğitim kademesinin gerektirdiği yeterlikleri kazan-
dıracak yazma eğitimi etkinliklerinin tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Yazma eğitimi kitabı, yazma çalışmalarının planlanıp uygulanması sürecinde eği-
timcilere yol gösterecek içerikte hazırlanmıştır. 

Kitaptaki Blog Yazısı-Web Günlüğü ve Blog Yazarlığı ile Yazma Atölye Ça-
lışmaları (Workshop) bölümleri zenginleştirilmiştir. Ayrıca Yaratıcı Yazma ve 
Akademik Yazma isimli iki yeni bölüm eklenerek kitap içerik olarak geliştirilmeye 
çalışılmıştır.

Geliştirilerek beşinci baskısı yapılan elinizdeki bu kitap okullarda verilecek 
yazma eğitimi çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı 
olabilecektir. Yazma eyleminin bir uğraşı alanı olarak yaşam biçimine dönüştürül-
mesi bakımından bu kitabın öğretmen ve öğretmen adaylarına yararlı olabileceği 
söylenebilir. Geliştirilmiş 5. baskısı yapılan bu kitabının bireysel olarak yazma uğ-
raşı içerisinde olanlara ve okullardaki yazma eğitimi uygulamalarına yararlı olma-
sı dileğiyle...

Prof. Dr. Ali GÖÇER
Ocak 2022, Erenköy – Kayseri
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Yazının Gelişimi

Yazı, insan aklının en önemli buluşlarından birisidir. Yazı sayesinde binlerce 
yıllık kültür, sanat ve bilim alanında elde edilen buğular sonraki kuşaklara iletile-
bilmiştir (Calp, 2007, s. 403). Yazının bulunmasıyla insanların yaşamlarını nasıl 
sürdürdükleri, yaşamlarında nelerle karşılaştıkları, tabiatla mücadelelerinde ne 
denli güçlükler çektikleri ve hayatlarını devam ettirmede nasıl bir yol takip ettik-
leri yazı sayesinde öğrenilmektedir.

Yazı bulunmadan önce insanlar nasıl iletişim kuruyorlardı? İlk insanlar yaşa-
dıkları mağaraların duvarlarını yontarak günlük yaşamın ihtiyaçlarını gidermede 
yararlanacakları işaretleri yapmışlardır. Mağara duvarlarına kazınarak yapılan ba-
sit simgeler yazının gelişiminde atılan ilk adımlar olarak nitelendirilebilir. Zaman 
ilerledikçe bu işaret ya da şekiller duyguların anlatıldığı birer araç olması, yazı ile 
birlikte resim sanatının da ilk örnekleri olarak düşünülebilir. Yani işaret, simge ve 
şekil yazının gelişim aşamasında atılan ilk adımın göstergeleri olduğu söylenebilir. 

Dil, sese dayalı bir simgeler sistemidir. Yazı da bu sese dayalı simgeler sis-
teminin şekille ifade edilmesi (sesin resmi), yazıya dönüştürülmesidir. Yazı, dili 
(sesi) görselleştirir kâğıda (taşa, kile, parşömene, elektroniğe) döker. Yazının evri-
mi incelendiğinde görülür ki mağara resimlerinden, damgalardan evrilerek gelen 
yazı, aslında doğadaki varlıkların resmidir. Her resim ya da şekil bazen bir sözcük, 
bazen bir varlık ve bazen de bir cümledir. Yazının içeriğine göre anlam genişlemesi 
ve daralması kazanabilir. Resim yapmanın zorluğu, akıcı ve işlek yazılması sorun-
larından kaynaklanan bir kolaylığa evrilmiş, sonunda her şeklin bir sesi gösterdiği 
alfabeye kadar bir değişim göstermiştir (Güleryüz, 2006, s. 124). 

Tarih(çi)lerin bildirdiklerine göre, insanlar, çizgiyi önce resim yapmakta kul-
lanmış, çizgi ile ifadeyi resimden ve çizgisiz ifadeden sonra yapabilmiştir. Sözle 
anlatamadıklarını hâl ve tavırla, el, göz ve kaş işaretleriyle, şu veya bu şeyi göster-
mek suretiyle, sonra şuraya, buraya taşlar, kazıklar dikerek, ağaçlara, taşlara ker-
tikler açarak, iplik ve sicimlere düğümler yaparak, uzaktakine meramını anlatmak 
için çiçek ve baharat gibi nefis sayılan şeyleri birbirine göndererek anlaşmaya ça-
lışmışlardır. Mesela, Mısır hiyeroglifinde güneş resmi akıl manasını ifadede kul-
lanılmıştır. Çince ve Japoncada birkaç çizgiden yapılmış ağaç resmini andırır bir 
şekil, bir ağaç manasını ifade etmek için, ikisinin yan yana getirilmesiyle meydana 
gelen şekille de bir orman manasını anlatmak üzere birer yazı olmuştur (Yazır, 
1981, s. 11-12).

Yazının tarihi Sümerlerle başlar. Sümerlerin piktografi ile başlayan ve bir çeşit 
resim yazısı olan çivi yazılarından Mısır hiyerogliflerine, Müslümanların hat sana-
tından Ortaçağ’ın kaligrafi ve Çin yazılarına dek uzunca bir serüven yaşanmıştır  
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(Artut ve Demir, 2007, s. 2). Yazıyı ilk Sümerler bulmuş ve yazılı belgeler bırak-
mışlardır. Bunda dolayı bazı Sümerologlar (örneğin, Samuel Noah Kramer), ‘Ta-
rih Sümerlerle başlar.’ demektedirler. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a göre, M. Ö. 
4000 yıllarında tarih sahnesinde görülen Sümerler M. Ö. 3200’lü yıllarda yazıya 
başlamışlardır.

Yazı, insanlık tarihinde gerçekleştirilen en önemli keşiflerden biri ve hatta en 
önemlisidir. İnsanoğlu, hemen her türlü gelişimini bu keşif sayesinde kaydetmiştir. 
Bugün, bilim-teknik, kültür ve uygarlık alanlarında gelinen seviyenin temelinde 
hiç tartışmasız bu keşif yatmaktadır. Araştırmacılar, yazının Sümerler tarafından 
M. Ö. 4. binin ikinci yarısında yani, M. Ö. 3500-3000 yılları arasında keşfedilip 
geliştirildiğini ifade etmektedirler. Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri ileri 
sürülen Sümerler tarafından yazının icâdı ve geliştirilmesi, Nûh tûfânından (M. Ö. 
2700) evvel, M. Ö. 3500-3000 yılları arasında olmuştur (Dartman, 2009, s. 1-11).

Tarihçiler yazının bulunuşunu insan soyunun gelişiminde önemli bir döne-
meç olarak adlandırırlar. İnsanlığın ortak kültüründe, birikim ve yaratımında ya-
zının bulunuşu başlı başına bir etkendir. Uygarlığın büyük bir dilimini oluşturan 
düşünce ve sanat ürünlerinin doğuşunda olsun, yaygınlaşmasında olsun, başta 
gelen araçlardan biri olmuştur yazı (Özdemir, 2002, s. 13).

M. Ö. dördüncü binde Sümerler, düşünce ve nesneleri doğadan alıp olduğu 
gibi resmetmek suretiyle tabletler üzerine kaydetmişlerdir. Örneğin, ‘doğmak’ fi-
ilini ifade etmek için ufukta görünen küçük bir güneş resmi yapılmıştır. Zaman-
la bu resimler resim olmaktan çıkmış, üsluplaşmış ve nihayet kısa muhtelif çizgi 
grupları hâline dönmüşlerdir.  (Tekin, akt., Artut ve Demir, 2007, s. 2-4).

İlk insanlar yaşadıkları mağaraların duvarlarına türlü amaçlar için yaptıkları 
primitif simgeler zamanla gelişmiş ve piktografi denilen resim - yazı doğmuştur. 
M. Ö. 3500 yıllarında ilk resim - yazıların Mezopotamya ve Mısır’da kullanıldığı 
sanılmaktadır. Doğadan alınan ve en çok bilinip kullanılan biçimlerin yan yana di-
zilmesiyle oluşan bu resim yazılarda her biçim, bir sözcüğü ya da bir işi göstermiş-
tir. Bu biçimlerin gelişmesiyle Mezopotamya’da çivi yazısı, Mısır’da da hiyeroglif 
yazı doğmuştur. Zamanla kullanılan biçimler sadeleştirilmiş, daha çabuk ve daha 
kolay çizilebilen biçimler hâline getirilmiştir. Böylece her sözcüğün bir simgeyle 
anlatıldığı yazı türü olan logografi doğmuştur. Bu yazı türünde, doğadan alınıp 
sadeleştirilen biçimler mutlaka doğada olduğu durumda değil, değişik biçimlerde 
de sıralanarak yazı dizisine uydurulmaya çalışılmıştır. Bu biçimler zamanla söz-
cük anlamından ayrılarak anlattıkları eşya ve işin ilk sesinin yerini tutmaya baş-
lamışlardır. Örneğin kol ve ay şekilleri yan yana kullanılınca kol ve ay değil, kolay 
anlamı vermeye başlamıştır. Böylece alfabeye doğru bir yaklaşım başlamış ve bu 
biçimde kullanılan yazıya da hece yazısı fonografi denilmiştir (Uslay, 1975, s. 6).
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