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Önsöz 

 Günümüzde e�itim, geli�en teknolojiyle beraber de�i�im geçirmek durumunda 

kalmı�tır. Bununla beraber pasif e�itim yerini aktif e�itime bırakmı�tır. Özellikle etkin bir 

ö�renme için teknolojiden yararlanma yoluna gidilmi�tir. Yabancı dil ö�reniminde, dinleme 

stratejileri çok önemlidir. Bütün dünyada oldu�u gibi ülkemizde de, yabancı dil e�itiminde 

dinleme stratejilerinin geli�tirilmeye ihtiyacı vardır. Yabancı dil e�itiminde ö�rencinin daha 

kolay ö�renebilmesi için dinleme stratejilerinin geli�tirilmesinin öneminden hareketle, 

yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme stratejileri ara�tırılmı�tır. 

Bu ara�tırma,  dinleme stratejilerini temel almı�tır. Yabancı dil e�itiminde ö�rencinin 

derse aktif katılımının �art olmasından ve bu bakımdan, dinleme stratejilerinin 

geli�tirilmesinin öneminden hareketle; yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme öncesinde, 

dinleme sırasında ve dinleme sonrasındaki stratejileri alınmı�tır. Dinleme becerilerine yönelik 

yabancı uyruklu ö�rencilerin farklı olarak ne görü�ler sundukları incelenmi�tir. Ara�tırma 

sonucunda yabancı uyruklu ö�rencilerin kullandıkları dinleme öncesi, dinleme sırası ve 

dinleme sonrası stratejilerinin, özellikle yabancı dil e�itimindeki önemini ortaya koyan 

dikkate de�er bulgular ortaya çıkmı�tır. 

Çalı�mamın sürecinde fikir alı�veri�inde bulundu�um de�erli hocam, Yrd. Doç. Dr. 

Mehtap ÖZDEN’ e, de�erli ele�tiri ve yönlendirmeleri ile çalı�mamı yapılandırmamı sa�layan 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOK’ a, Sayın Ar�. Gör. Fatih KANA’ ya içten te�ekkürlerimi 

ve saygılarımı sunarım. 

Ara�tırmamın yapılması sürecinde, Balıkesir Üniversitesi ö�rencilerini ve sınıflarını 

ara�tırmamda denek ve ara�tırma ortamı olarak kullanmamda gösterdi�i anlayı�, ilgi ve 

desteklerinden dolayı de�erli hocalarıma te�ekkürlerimi sunarım. 
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Çalı�mam boyunca bana göstermi� oldu�u özverili destekten dolayı e�ime te�ekkür 
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Özet 

Türkçeyi �kinci Dil Olarak Ö�renen Yabancı Uyruklu Ö�rencilerin Lisans 

Düzeyinde Kullandıkları Dinleme Stratejileri 

Türkçenin temel dil becerilerinden biri olan “dinleme”nin bireylere nasıl 

kazandırılaca�ı ve nasıl geli�tirilebilece�i son yıllarda önem kazanmı�tır. Bu alanda yapılan 

ara�tırmalar dinleme becerisinin ve dinleme e�itiminin önemini ortaya çıkarmı�tır.    

Türkçeyi ikinci dil olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin lisans düzeyinde 

kullandıkları dinleme stratejileri üzerine yapılan bu çalı�mada toplumun kültür yapısıyla 

beraber; dinleme sürecinde uygulanacak etkinlikler, dinleme becerisini geli�tirmeye yönelik 

stratejiler üzerinde durulmu�tur.   

Türkçenin ikinci dil olarak ö�retiminin yapıldı�ı kurslarda ö�rencilerin kar�ıla�tıkları 

en büyük güçlüklerden biri dinleme becerisi e�itimidir. Dinleme becerisini geli�tirip 

ö�renimini arttıran ö�renciler oldu�u gibi, dinleme becerisini geli�tiremeyen ve ba�arısız olan 

ö�renciler de vardır. Dil ö�renme becerisinin bir parçası olan dinleme stratejileri bu açıdan 

çalı�manın temelini olu�turmaktadır. Bu çalı�mada, Balıkesir Üniversitesinde okuyan,                                

Türkçeyi ikinci dil olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin kullandıkları dinleme 

stratejilerini ö�renmek amaçlanmı�tır. 

Çalı�mada nitel ara�tırma yöntemlerinden olan durum çalı�ması modeli kullanılmı�tır. 

Ö�rencilerin ki�isel bilgilerini ö�rendi�imiz ki�isel bilgi formu ve görü�me formu olmak 

üzere iki farklı veri toplama aracından gelen veriler betimsel olarak analiz edilmi�tir. Lisans 

düzeyindeki 50 ö�renciyle yapılan yarı yapılandırılmı� görü�melerde, Türkçeyi ikinci dil 

olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileri belirlenmi�tir. 
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Çalı�mada yabancı ö�rencilerin görü�leri Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu 

(2012), Teng (1998), Kavcar vd. (2004), Güne� (2007) ve Ku�cu’nun (2010) ifade ettikleri 

dinleme süreci sınıflandırmalarının tablosuna göre yorumlanmı�tır. Bu tabloya göre 

ö�rencilerin dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejileri hakkında görü�leri 

ö�renilmi� ve Türkçe ö�renimlerinde dinleme e�itimi stratejilerinin hemen hepsini genel 

olarak kullandıkları, bununla birlikte dinleme sırası ile dinleme sonrası stratejileri daha fazla 

kullandıkları, dinleme öncesi stratejilerini ise di�er iki stratejiye göre az kullandıkları 

görülmü�tür. 

Anahtar Kelimeler: �kinci Dil Olarak Türkçe Ö�retimi, Dinleme Stratejileri, Durum 

Çalı�ması. 
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Abstract 

Turkısh As A Second Language Learning Foreign Students Graduate Level In 

Listening Strategies Used 

   "Listening" which is one of the basic language skills of turkish has gained 

importance in recent years in case how individuals can acquire  and how they can improve it. 

On the work done in this area, such questions like what are listening skills, how they should 

be training and which methods and strategies will be used in the training have come into 

prominence. 

In this study made on views about foreigners’ listening strategies who learn Turkish as 

a second language are prominent cultural structure of society, , activities to be implemented in 

the process of listening, listening skills and strategies for the development. 

In the courses where the Turkish is taught as a second language, the most important 

hardship they face is the listening skills training. There are  students which develop their 

listening skills as well as improve their education, in contrast there are students which can not 

develop them, and as a result they fail. In this regard, being a part of language learning skills, 

the listening strategies form the basis of the study. �n this study there was intended to get the 

views of foreign students of Balikesir University on listening strategies that they use in 

learning Turkish. 

    In the study was use the Case Study Model which is one  Qualitative Research 

Methods. The datas were analyzed descriptively taking  from two different data collection 

instruments as personal information form of students that we filled and an interview data 
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from. In the semi-structured interviews, conducted with 50 undergraduate foreign students 

who learn Turkish as a second language were identified the listening strategies they use. 

In this study foreign students opinions Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu 

(2012), Ku�cu (2010), Kavcar others (2004) and comment on Teng’s (1998) express of 

classification table in listening process. According to this table to find out opinions about 

students before listening, listening time, after listening strategiesand to view in Turkish 

learning education of listening strategies was use almost all of them, in addition to this 

listening time and after listening strategies use more, before listening  strategies is according 

to other two strategies useless.  

Keywords: Teaching Turkish as a Second Language, Listening Strategies, Case 

Study. 
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Bölüm I: Giri�

�nsanların ileti�imlerinde kullandıkları en önemli araç dildir. Bu yüzden iyi bir ileti�im 

kurabilmek için dili en iyi �ekilde kullanmak gerekir. Demirel’e (1999, s.33) göre dinleme, 

konu�an ki�inin vermek istedi�i mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana 

kar�ı tepkide bulunma etkinli�idir. Allen’ e (1995, s.3) göre dinleme, öncelikle fizyolojik bir 

edimdir, ancak seslerin kulakla i�itilmesinden ve beyine ula�tırılmasından daha fazla bir 

anlam ifade etmektedir. Duymaktan daha kapsamlı ve sofistike niteli�e sahip olan dinleme, 

odaklanılmı� enerji gerektiren zihinsel bir süreçtir (akt. Gürel E ve Tat M, 2012, s.277). Dili 

iyi derecede ö�renmek de; ancak etkili ve verimli dinleme faaliyetleri sonucunda 

gerçekle�ebilir.  

��itmek, fiziksel bir durumken; dinleme, içine i�itmeyi de alan aktif bir zihinsel 

süreçtir. Okumanın, yazılı harflere bakmak ve onları sadece seslendirmek demek olmadı�ı 

gibi dinlemek de ses dalgalarını i�itmekten öte, o dalgaların olu�turdu�u anlamları algılamayı, 

bu anlamlar üzerinde dü�ünmeyi ve gerekirse hareket etmeyi gerektirir (Do�an, Y, 2008, 

s.261). Dinleme, bilginin ö�renilme, payla�ma ve de�erlendirilmesini içeren bir süreçtir. Bu 

süreç aynı zamanda dü�ünmeyi de içermektedir. Ö�renciler, tasnif etmek, benzerlikleri 

belirlemek, sebep sonuç ili�kileri kurmak, tahmin etme, özet çıkarma, varsayımları 

yorumlama gibi dü�ünme stratejileri kullanırlar (Duman B, 2007, s.358). Bir dil becerisi 

olarak tanımlanan dinleme, ileti�im ortamında stratejik olarak sürdürülmesi gerekir. Bundan 

dolayı her birey dinleme sürecinde çe�itli stratejiler geli�tirir.  

Ba�arılı bir ileti�im için önemli olan unsurlardan olan “dinleme becerisi’’, ki�inin tüm 

hayatı boyunca rastlantılara ba�lı olarak kendi kendisini e�itmesine yardımcı olur. Bazı ki�iler 

do�u�tan iyi bir dinleyici olabilirler. Ne var ki, bu ki�ilerin sayısının az oldu�u dikkate 
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alındı�ında, iyi bir dinleyici olabilmek için bireylerin bilinçli bir çaba harcayarak dinleme 

becerilerini geli�tirmeleri gerekti�i söylenebilir (Cücelo�lu, 1997, s.167). Dinleme stratejileri, 

bireylerin daha iyi dinlemelerini ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sa�lamaktadır. 

Dinleme e�itimi sürecinde ö�rencilerden beklenen ise, dinleme sırasında stratejilerden yüksek 

oranda faydalanmalarıdır. 

Bu çalı�ma, lisans düzeyinde ikinci dil olarak Türkçeyi ö�renen yabancı uyruklu 

ö�rencilerin kullandıkları dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejilerini 

tespit etmeye yöneliktir. Bu ara�tırmada ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileri 

belirlenerek, dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere de�erlendirilmesi 

yapılmı�tır.  

Yurt dı�ından gelen ö�renciler Türkçe ö�renirken dinleme becerileri hakkında 

birtakım sorunlarla kar�ıla�maktadırlar. Bu hususta önemli noktalardan biri de Türkçe 

ö�renen ö�rencilerin dinleme stratejileridir. Çünkü dil becerilerinin ön planda tutuldu�u 

Türkçe derslerinde ö�retmenlerin hangi dinleme stratejilerine sahip oldu�u, onların 

ö�rencilerine örnek olabilmesi ve ö�rencilerinin dinleme stratejilerini geli�tirmesi bakımından 

önem ta�ımaktadır. Bu gerekçelerden hareketle, yabancı dil olarak Türkçe ö�renen 

ö�rencilerin sahip oldukları dinleme stratejilerinin belirlenmesinin hem ö�rencinin Türkçeyi 

ö�renme alanına hem de Türkçe’nin yabancılara ö�retiminde ö�retmenlerin ba�arılı 

olabilmelerine yardımcı olabilece�i dü�ünülmektedir. 

Problem Durumu 

Yurt dı�ında yapılan bir ara�tırmada Keller dinleme becerisi hakkında 1960’da çalı�ma 

yapmı�tır. Bu çalı�mada Keller’e (1960, s.30-33) göre, 1950-1960 yılları arasında yapılan 

çalı�malar sonucunda dinleme becerisiyle ilgili bazı temel bulgular ortaya çıkmı�tır. Bu 
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bulguların ba�lıcaları �unlardır: Dinleme, tanımlanabilir ve ölçülebilir bir dil becerisidir. 

Dinleme, ö�retilebilir bir dil becerisidir. Dinlemeyi etkileyen çe�itli faktörler vardır ve bu 

faktörlerle ilgili ayrıntılı çalı�malar yapılmalıdır (akt. Do�an, Y, 2007, s.12). Dinleme 

alanında yapılacak çalı�maların ba�ında ö�rencileri zihinsel olarak hazırlamak gelir. Bunun 

için ö�rencilere dinleme amacını belirleme, uygun yöntem seçme ve dinlemeye dikkatini 

yo�unla�tırma çalı�maları yaptırılmalıdır. Bu çalı�malar ö�rencilerin dinlediklerini anlama ve 

zihinde yapılandırma sürelerini kısaltabilir. 

1960’tan önce sınıf ortamında dinleme ve konu�mayı içine alan sözel çalı�maların; 

ö�retmenin soru sorması ve cevabını alması veya sesli okuma ve kısa konu�malar hazırlama 

seklinde, gerçekle�tirildi�i belirtilmektedir. 1950’de dinlemeyle ilgili; tezlerden, makalelerden 

ve monografilerden olu�an ayrıntılı bir bibliyografya hazırlanmı�tır. Buna kar�ılık, William S. 

Gray, 1950 yılında E�itim Ara�tırmaları Ansiklopedisi’nde 1881-1945 yılları arasında 

okumayla ilgili yayımlanmı� 2700 çalı�ma oldu�unu, bu çalı�maların 462 tanesinin 1940-

1945 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde gerçekle�tirildi�ini ifade etmektedir (Anderson, 

1960, s.96). Okuma becerisine kıyasla dinleme üzerine yapılan çalı�maların azlı�ı, 1950 

yılları sonrasında da kar�ıla�ılan bir durum olarak günümüze kadar gelmektedir. Dört temel 

dil becerisi içerisinde dinleme ve konu�manın belki de en büyük �anssızlı�ı bu becerilerin 

çocuklar tarafından okula ba�lanmadan önce belirli bir düzeyde edinilmi� olmasıdır 

(Anderson, 1960, s.94). Çocuklar okula ba�ladıklarında dinleyip konu�abildikleri için bu 

becerilerin resmî olarak ö�retilmesine gerek olmadı�ı varsayımı sık sık dile getirilir; ancak, 

okuma ve yazmaya verilen önem karsısında dinlemenin ö�retimini önemsememek ciddi bir 

hatadır (Winn, 1988, s.144). Dinleme de bir beceri olarak kabul edildi�ine göre, bu alandaki 

çalı�malar sonucunda ilerleme olabilir. 
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Ülkemizde özellikle son on be� yıl içerisinde dikkatlerin dinleme becerisi üzerine de 

çekildi�i görülmektedir. A�a�ıda dinleme becerisi üzerine yapılmı� çalı�malar üzerinde 

durulmaktadır. Yangın (1998, s.101) “Dinledi�ini Anlama Becerisini Geli�tirmede ELVES 

Yönteminin Etkisi” adlı doktora çalı�masında; ELVES yönteminin, ilkokul 1. sınıf Türkçe 

dersinde, dinledi�ini anlama becerisinin geli�imi üzerindeki etkisini ara�tırmı�tır. Cihangir’in 

yüksek lisans tezi (2000) olarak yaptı�ı çalı�masını geni�leterek hazırladı�ı “Ki�ilerarası 

�leti�imde Dinleme Becerisi” adlı eserde, dinlemenin a�ırlıklı olarak ileti�im boyutu üzerinde 

durulmu�tur. Bu eserde “�leti�im Becerisi” baslı�ı altında ileti�im, ki�iler arası ileti�im, etkili 

ve etkisiz ileti�im ile ileti�im becerisinin boyutları üzerinde durulmu�tur. Toplumsal bir varlık 

olan insanın, yasamı boyunca her an ba�kaları ile ileti�im hâlinde oldu�u; olumlu ili�kiler 

geli�tirmede, insanlardan bilgi almada, ba�kalarını tanımada, anlamada ve onlara yardım 

etmede en temel öge olarak karsımıza etkili dinlemenin çıktı�ı vurgulanmı�tır (Cihangir, 

2004, s.3, 11). Ülkemizde dinleme becerisi üzerine yapılan kapsamlı çalı�malardan Özbay 

(2005), “Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme E�itimi” adlı eseri, sadece dinleme becerisi üzerine 

yo�unla�ması ve dinlemenin çe�itli yönlerine e�ilmesi bakımından bu alanda ortaya konan 

eserler arasında farklı bir yerde bulunmaktadır. Kitapta öncelikle dil becerilerinin beyindeki 

organizasyonu üzerinde durulmu�, bu çerçevede konuyu ilgilendirdi�i kadarıyla beynin yapısı 

ve isleyi�i ele alınmı�tır. Ardından dinleme becerisi ve bu becerinin di�er dil becerileri olan 

konu�ma, okuma ve yazma ile ili�kisini ara�tırmı�, dinlemenin insan hayatındaki önemi ve 

yeri vurgulanmı�tır. Özbay,  dinlerken not tutmanın önemi, not tutarak dinlemenin yararları 

ve dinleme sırasında not tutmanın ilkeleri üzerinde durmu�tur. (Özbay, 2005, s.121). �nsan 

dinlerken sadece dinlemekle kalmamalı, gerekli gördü�ü yerleri not alabilme yetene�ine de 

sahip olmalıdır. Eserde dinleme becerisinin geli�tirilmesiyle ilgili yöntem ve stratejilere, bu 
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kapsamda dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrasında yapılabilecek etkinliklere ve 

dinleme becerisinin ölçülmesi ve de�erlendirmesi ile ilgili bilgilere de yer verilmi�tir.  

Dinleme becerisinin ele alındı�ı yukarıdaki çalı�malara ek olarak, Türkçe ö�retimi ile 

ilgili kaynaklarda da bu beceriye de�inildi�i görülmektedir. Bu çalı�malardan biri, Gögüs’ün 

(1968) “�lkokullarda Türkçe Ö�retimi Kılavuzu” adlı kitabıdır. Gögüs, dinleme becerisine 

ayırdı�ı bölümde, dinleme e�itiminin amacını özetlemektedir: “a. Bilgi ve zevk almak için, b. 

Nezaket için ve uygun cevap vermek için, c. Ele�tirme ve de�erlendirme için dinlemeye 

alı�mak” (Gögüs, 1968, s.50). Gögüs (1978, s.228), dinleme becerisini “Orta Dereceli 

Okullarımızda Türkçe ve Yazın E�itimi” adlı eserinde, dinlemenin özellikle toplumsal uyum, 

ileti�im ve bilgilenme açılarından önemi üzerinde durulmaktadır.  Kantemir (1981), “Yazılı 

ve Sözlü Anlatım” adlı kitabının “Dinleme Tekni�i” ba�lıklı bölümünde, dinlemenin 

öneminin herkes tarafından bilindi�ini ancak bu konu üzerinde çok az ki�inin yeterince 

durdu�unu belirtmektedir. (Kantemir, 1981, s.10-12). Dinleme becerisine de�inilen bir ba�ka 

eser Kavcar, Oguzkan ve Sever (1997) tarafından kaleme alınan “Türkçe Ö�retimi” adlı 

çalı�madır. Bu çalı�mada “ki�i olarak bilgi edinmek, zevk almak, ele�tirmek ve 

de�erlendirmek için belirli düzeyde bir dinleme alı�kanlı�ının edinilmi� olması” 

vurgulanmaktadır (Kavcar, Oguzkan ve Sever, 1997, s.46-49). �nsan hayatının önemli bir 

kısmını kapsayan dinleme, yukarıdaki çalı�malar incelendi�inde sahip olunan önemli bir 

beceri olarak görülebilir. 

Öz (2001), “Uygulamalı Türkçe Ö�retimi” adlı eserinde çok ayrıntılı olmamakla 

birlikte dinleme becerisine de yer vermi�tir. Dinlemede ilgi yaratılmasının, dinlemenin bir 

amaca dayanmasının ve dinleme konusunda bazı �artların (dinleyicinin ruh hâli, sesin iyi 

i�itilmesi, ı�ık vb.) elveri�li olmasının önemini belirtmi�tir. (Öz, 2001, s.223-226). “Türkçe ve 
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Sınıf Ö�retmenleri �çin Türkçe Ö�retimi” adlı kitabının dinleme ile ilgili bölümünde Demirel 

(2003), dinleme-i�itme kavramlarından hareketle dinlemenin tanımını yaptıktan sonra, 

dinleme e�itiminin amaçları, ö�renmede dinlemenin yeri, dinleme etkinli�inin sa�lanması, 

dinleme yetene�inin geli�imi konularını ele almı�tır. Demirel’e (2003) göre 1. sınıf 

ö�rencileri 3-5 dk., 2 ile 3. Sınıf ö�rencileri 5-10 dk., 4-5. sınıf ö�rencileri 15-20 dk., 6-8. 

sınıf ö�rencileri 30-40 dk. dinleyebilirler. Bu süreler verilirken dinlenen materyalin ne oldu�u 

konusunda bilgi verilmemektedir (Demirel, 2003, s.70-76). Bu alanda kitap yazan pek çok 

yazar gibi Nas (2003) da dinleme becerisini, ana hatlarıyla ele almı�tır. “Türkçe Ö�retimi” 

adlı eserde dinlemenin hem ö�renme hem de bir zevk alma yolu oldu�u belirtilmi�, etkin 

dinlemenin ki�i ve toplum açısından önemi üzerinde durulmu�tur (Nas, 2003, s.179-186).  

Türkçe ö�retimiyle ilgili olarak yayımlanmı� kitaplar arasında dinleme becerisine en geni� yer 

verenlerin basında Calp’in (2005) çalı�ması gelmektedir. Akyol’un çalı�masında Batı’da 

yapılan bazı ara�tırmalardan hareketle dinleme becerisine harcanan zamanın di�er dil 

becerilerine harcanan zamandan daha fazla oldu�u ve bundan dolayı e�itim-ö�retim 

ortamında bu beceriye önem verilmesinin gereklili�i vurgulanmaktadır. Akyol (2006) ayrıca; 

etkinlikler yoluyla ö�renciyi dinleme ortamına dahil etmenin yanında, ö�rencilere dinleme 

stratejileri kullanmayı ve bu stratejileri amaca göre seçmeyi ö�retmenin de yararlı olaca�ını 

belirtmekte; zayıf dinleyicilerin genelde tek bir stratejiye sahip olduklarını ve dinleme 

amaçları ne olursa olsun hep aynı stratejiyi kullanmaya çalı�tıklarını, bu durumun da onların 

ba�arısız olmalarına yol açtı�ını ifade etmektedir (Akyol, 2006, s.9). Dinleme becerisinde 

strateji kullanma da yukarıdaki ifadeye göre de önemli oldu�u anla�ılmaktadır. 

Yapılan bazı çalı�malarda da dinleme konusunda bazı görü�ler öne sürülmü�tür. 

Bunlardan bazıları dinlemeyi �öyle ifade etmi�lerdir; Türkçe dersinin önceli�i olan beceri 
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dinlemedir. Dinleme sınıf içi çalı�maların do�al bir parçasıdır. Ö�rencilerin birbirlerini ve 

ö�retmenlerini dinlemeleri, ö�retmenin ö�rencilerini dinlemesi, sınıf içi çalı�maların temel 

dayana�ıdır. Dinleme, sınıf içerisinde alınan e�itimle gerçekle�tirilmektedir (Cemilo�lu, 

2005, s.69). Bazı bilgi kaynakları vardır ki bunlardan yalnızca dinleme yoluyla 

faydalanılabilir (Gö�ü�, 1968, s.50). Radyo, konferans, görü�me (münazara) bu bilgi 

kaynaklarından birkaçıdır. Bir dü�ünceyi dinleyerek kavrayabilmek, dinleme esnasında 

de�erlendirme yapabilmek çok de�erli bir melekedir. Dinleme aynı zamanda bir zevk alma 

yoludur. Müzik, �iir, hikâye, tiyatro gibi sanat eserlerinin zevkine dinlenerek varılır (akt. 

Kocaadam, 2011, s.11-12). Ö�rencilerin ilgi duydu�u televizyon, bilgisayar gibi görsel-i�itsel 

araçlarla yapılan bir dinleme e�itiminin hatırlanma düzeyi daha yüksek olacaktır (Kaplan, 

2004, s.76). Yıldırım ve di�erlerine (2009, s.100) göre, dinleme, hayatımız boyunca sürekli 

kullandı�ımız çok önemli bir anlama unsurudur. Bir yetenek olan dinlemenin geli�tirilmesi 

oldukça önemlidir. Ö�rencinin sınıfta en çok ihtiyaç duydu�u ve dolayısıyla en çok kullandı�ı 

dil becerisi dinlemedir. Derslerde ö�rencilerin kullandı�ı dinleme stratejilerinin artması, 

derslerde yapılan dinleme becerisi etkinliklerinde bazı yeniliklerin oldu�unu göstermektedir. 

Bu ba�lamda görsel- i�itsel araçlarla yapılan dinleme etkinliklerini bilinçli dinleme 

stratejileriyle yapmak ö�renmeyi kolayla�tıracaktır. Özbay’a (2005, s.1) göre dört temel dil 

becerisinden biri olan dinleme, ömrümüz boyunca kullandı�ımız bir araçtır. Bu aracı etkili bir 

�ekilde kullanarak kendimizi, di�er insanları, dünyayı hatta evreni daha iyi anlayabiliriz.  

Dinleme ve i�itme, kimi zaman aynı anlamda kullanılsa da bu iki kavram birbirinden 

farklıdır. ��itme sadece fiziksel bir süreçken; dinleme dikkatini verme, anlamlandırma gibi 

zihinsel bir süreçtir. Umagan (2007), dinlemeyi a�ırlıklı olarak “ileti�im” kavramının 

penceresinden ele almı�tır. Dinleme, ki�inin tercihine ba�lı olarak anlayabilme ve söz konusu 
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uyarana kar�ı tepkide bulunabilme etkinli�idir. ��itme ise ki�inin iradesi dı�ında insanın kula�ı 

aracılı�ıyla beynine giden her türlü ses unsurudur. Birey her sesi i�itir ama dinlemeyebilir. 

Kısaca istem dı�ı gelen her ses, i�itme potansiyeli içine girer; fakat sese anlam verme çabası 

dinleme etkinli�idir (Umagan, 2007, s.149-162). ��itme seslerden sözcüklere ilerleyen bir 

süreç oldu�u halde dinleme-anlamada zihin, söz öbekleri ve tümcelerden hareket eder (Gö�ü�, 

1978, s.228). Dinleme; i�itti�ini anlama, anlamlandırma, yorumlama süreci olarak 

tanımlanabilir. Dinlemeyi i�itmeden ayıran en önemli farklardan biri dinleme sürecinde 

bireyin aktif olması ve i�ittikleri üzerine fikir yürütmesidir. 

�nsan, ileti�imde çe�itli sebeplerden dolayı, her zaman ba�arılı olamamaktadır. Günlük 

hayatta ileti�im konusunda kar�ıla�ılan problemlerin ba�ında, do�ru dinleme alı�kanlı�ının 

kazanılmamı� olması gelmektedir. Ba�arılı bir ileti�imde en önemli olan anlayabilmektir. �yi 

bir dinleyici olabilmek için insanların bilinçli bir çaba harcaması ve ortama uygun yeni 

beceriler geli�tirmesi gereklidir (Yıldırım, 2007, s.38). Dinleme stratejilerinin ve becerilerinin 

bilinmesi, dinleme becerisinin geli�tirilebilmesi için son derece gerekli olmakla birlikte, 

ö�renmede ö�rencinin rolü strateji ve beceri geli�tirilmesinde ö�renci tiplerinin ve ö�renme 

stillerinin bilinmesini ve bu temele dayalı ö�renme etkinliklerinin yapılmasını 

gerektirmektedir (Güven, 2007, s.39). Zihinsel hazırlık a�amasında ö�rencilere çe�itli 

etkinlikler yapılarak dinleme amacı ile stratejilerini belirlemelerine yardımcı olunmalıdır. 

Dinleme kendili�inden geli�en bir beceri olarak kabul edildi�i için “ihmal edilmi�, 

kaybolmu�, unutulmu�, yetim kalmı�, üvey” gibi sıfatlarla nitelendirilmi�tir. Dinlemenin 

do�al olarak geli�ti�i ve ö�retilemeyece�i inancı son yüzyılda bu beceri üzerine yapılan 

ara�tırmalarla yıkılmı�tır. Dinleme becerisi ö�retim programlarında yerini alan okuma, 

konu�ma ve yazma becerisi kadar önem arz etmektedir. Çünkü hayatın her kesitinde (ev, okul, 
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i�) bütün bireysel ve toplumsal ili�kilerde dinleme becerisi devreye girmektedir (Aytan, T, 

2011, s.19). Ö�rencilerin dinlediklerini iyi anlaması ve zihninde yapılandırması dinleme 

sürecinin en önemli a�amalarıdır. Bu a�amalara gereken önem verilmeli ve çe�itli çalı�malar 

yapılmalıdır. Bu amaçla ö�rencilere dinlediklerini zihninde canlandırma, bilmedi�i 

kelimelerin anlamını ara�tırma, dinlediklerinin konusunu, ana fikrini belirleme, dinlediklerini 

sınıflama, sorgulama, ili�ki kurma, çıkarımlar yapma, sonucu tahmin etme, özetleme, 

de�erlendirme, arkada�larıyla payla�ma gibi etkinlikler yaptırılabilir. (Özel �htisas 

Komisyonu, 2009, s.14). Ö�rencilere yaptırılan bu etkinlikler dinleme ve zihinsel becerilerini 

geli�tirmede etkili rol oynayabilir.  

Dinleme becerisinin geli�tirilmesinde, konuların i�lenmesinde kullanılan yöntemlerin 

etkisi çok büyüktür. Ö�renciye hem dinleme alı�kanlı�ı kazandırılmalı hem konu�ma olana�ı 

verilmelidir. Ö�rencilere yaptırılan ki�isel ya da grup çalı�maları, sınıf içi tartı�maların da 

etkisi çoktur. Ö�rencinin sordu�u bir soru ya da açıklanmasını istedi�i bir konuya ö�retmenin 

verece�i yanıt ya da açıklamanın açık ve anla�ılır olması, dinleme yetene�ini geli�tirmede 

etkilidir (Koç ve Müftüo�lu, 1998, s.58). Her ö�rencinin de ya�, cinsiyet, kültür ve anadil gibi 

farklı özelliklere sahip olması bu beceri üzerinde önemli bir unsurdur. Ö�rencilerin ki�isel 

özellikleri dikkate alındı�ında dinleme becerisi üzerindeki etkisi gözlemlenebilir. 

2005 Türkçe e�itim programı, okuma becerisinin geli�tirilmesine yönelik etkinliklere 

% 30 oranında yer verirken, dinleme/ izleme becerisini geli�tirmeye yönelik etkinliklere bu 

oranın yarısı kadar yani % 15 oranında yer verilmektedir. Bu �artlar altında çocukların okuma 

becerilerinin, dinleme becerilerine nazaran daha fazla geli�mesi do�al bir sonuç olacaktır. 

(Özbay ve Melanlıo�lu, 2012, s.93). Bu durum ö�rencilerin geli�mi� okuma becerilerine 



10 

yönelik tutum ve ilgilerinin artmasına, daha az geli�mi� dinleme becerilerine yönelik tutum ve 

ilgilerinin azalmasına sebebiyet verecektir. 

Özbay’ın (2005) belirtti�i gibi, pasif durumda olan ö�renci, ö�retmeni ya da ba�ka bir 

arkada�ı konu�urken, zaman ilerledikçe onları dinlememeye, ba�ka �eylerle ilgilenmeye 

ba�lar. Bunun bir nedeni ö�rencinin ileti�im sürecine katılmaması, ba�ka bir nedeni de uygun 

dinleme stratejisi kullanamamasıdır (akt. A�ılıo�lu, 2009, s.55). Dinleme hususunda bütün 

söylenenlere baktı�ımızda aslında ‘dinleme’ nin geli�tirilebilir oldu�u bunun için de dinleme 

öncesinde, sırasında ve sonrasında hem var olan stratejileri ortaya çıkarmak gerekti�i hem de 

yeni dinleme stratejileri geli�tirerek Türkçeyi ö�retmek-ö�renmek için gerekli oldu�u 

anla�ılmaktadır. Yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne alındı�ında yabancı uyruklu 

ö�rencilerin lisans düzeyinde Türkçeyi ö�renirken yaptıkları dinleme becerileri 

etkinliklerinde, kullandıkları stratejilerin ara�tırılmaya ihtiyacı vardır. 

Ara�tırmanın Amacı 

Dinleme becerilerinin geli�iminde ö�rencilerin kullandıkları stratejiler oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Dinleme becerisinin temellerini olu�turması ve geli�tirmesi açısından 

bakıldı�ında, dinleme stratejilerinin önemli oldu�u görülmektedir. Aynı zamanda dinleme 

stratejileri yabancı uyruklu ö�rencilerin Türkçeyi ö�renirken elde edece�i bilgi ve becerileri 

kazanmasında ve geli�tirmesinde önemlidir. Bu ara�tırmanın amacı, dinleme stratejilerini 

tespit etmek için hazırlamı� oldu�umuz yarı yapılandırılmı� soruları, lisans düzeyindeki 

yabancı uyruklu ö�rencilere sorarak Türkçeyi ö�renirken dinleme e�itimine ili�kin 

kullandıkları stratejileriyle ilgili durum tespiti yapmak ve önerilerde bulunmaktır.  
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Bu ba�lamda �u sorulara cevap aranacaktır: 

1. Lisans düzeyinde e�itim gören yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme öncesi 

kullandıkları stratejiler. 

2. Lisans düzeyinde e�itim gören yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme sırasında 

kullandıkları stratejiler. 

3. Lisans düzeyinde e�itim gören yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme sonrasında 

kullandıkları stratejiler. 

Ara�tırmanın Önemi 

Bir ileti�im aracı olan dinleme, ortak anlam arayı�ına hizmet eden bir davranı�tır. 

Bireyler ve toplumlar ya�amlarını büyük oranda dinleme sayesinde devam ettirmektedirler. 

Etkile�im temelli bir nitelik arz eden dinleme, etkili ileti�imin temel ta�ı olmasından dolayı 

büyük önem ta�ımaktadır. Bununla beraber anlatılanların, iyi bir �ekilde anla�ılması için 

dinleme stratejilerinin yapılmasını gerekmektedir. 

Dinleme becerisi hayatın her alanında en çok kullanılan beceridir. Birey hem ö�renim 

hayatında hem de sosyal hayatında ço�unlukla alıcı durumundadır. Dinleme becerisinin 

kullanılan farklı stratejilerle etkin hale getirilmesi ve böylece ö�rencilerin dinleme 

farkındalıklarının artırılması, akademik ve sosyal ya�amda ba�arılı olmalarına katkı 

sa�layacaktır. Dinlemede amaç; ki�inin istek, ilgi ve gereksinimine göre de�i�ebilir. 

Konu�ulanı ya da okunanı dinlemek, bilgi ve haber almak için dinlemek, bir oyun, film, 

belgesel, dizi vb. izlemek ve dinlemek, müzik dinlemek gibi. Farklı yapılan her dinlemede 

amaç de�i�ti�i gibi, farklı dinleme yapılırken stratejilerde de�i�mektedir. 
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Ö�retmen bilgi aktarımını ço�unlukla anlatarak gerçekle�tirir. Ö�rencinin en önemli 

etkinliklerinden biri ise ö�retmenin anlattıklarını dinlemektir. Bu dinleme etkinli�i pasif bir 

biçimde gerçekle�ti�inde, hem anlatılanların anla�ılması hem de ö�renmenin kalıcı olarak 

gerçekle�mesi oldukça güçtür. Dinlemenin verimli olabilmesi için, ö�rencinin etkili dinleme 

tekniklerini do�ru bir �ekilde kullanması gerekir (akt. Kocaadam, 2011, s.11). Her türlü 

dinleme etkinli�i içerisinde strateji esas alınmalıdır. Günümüzde dinleme becerisinin 

geli�tirilmesi için birçok strateji kullanılmakta, bu stratejilerin arttırılmasında da çe�itli 

yöntemlerle geli�tirilmektedir. Bu yüzden, ö�rencilerin kullandıkları stratejilerini tespit 

ederek buradan hareketle uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların çözümü ortaya 

konulmalıdır. 

Türkçe derslerinde kullanılan stratejiler ö�renciye uygun olmalıdır. Ancak bu sayede 

dil e�itimi ba�arıya ula�ır. Dil becerilerine uygun stratejilerin kullanılması dinleme becerisini 

geli�tirmede oldukça önemlidir. 

 Yabancı uyruklu ö�rencilerin hangi tür stratejileri kullandıklarının belirlenmesi ve bu 

stratejilerin ortaya konulması bu ara�tırmayı önemli kılan bir etkendir. Böylece dinleme 

derslerinde uygulanacak olan stratejiler daha kesin olarak belirlenmi� olacaktır. 

Varsayımlar 

Bu çalı�mada; 

1. Ara�tırmada verilerin toplanması sırasında, kullanılan ki�isel bilgi formuna ve 

görü�melerdeki soruları ö�rencilerin hiçbir etki altında kalmadan içtenlikle ve nesnel bir 

�ekilde cevapladı�ı öngörülmü�tür.

2. Çalı�manın katılımcı grubunu Balıkesir Üniversitesi’nin çe�itli bölümlerde okuyan 

lisans düzeyindeki rastgele seçilen 50 yabancı uyruklu ö�renci olu�turmaktadır. Bu sebeple 
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çalı�manın katılımcı grubunu olu�turan ö�renciler lisans düzeyinde okuyan ö�renciler oldu�u 

için herhangi bir ba�arı testi uygulanmamı� Türkçe dil seviyeleri ileri olarak kabul edilmi�tir.

Kapsam ve Sınırlılıkları 

Bu ara�tırma: 

1. Ara�tırmanın örneklemi 2013-2014 yıllarında Balıkesir Üniversitesi’nde ö�renim 

gören yurt dı�ından gelmi�, gönüllülük esasına seçilmi� 50 ö�renci ile sınırlıdır.   

2. Ö�rencilerin dinleme e�itiminde ya�adıkları zorlukları günlüklerine kaydetme 

süreci 42 gün ile sınırlandırılmı�tır.  

3. Ö�rencilerin günlükleri kullandıkları dinleme stratejileriyle sınırlıdır.  

4. Ara�tırmanın kavramsal çerçevesinin olu�turulması, alanyazın tarama ve alan 

ara�tırmasında elde edilen bilgilerle sınırlıdır. 

Tanımlar 

Dinleme: Konu�ma ya da okunma yoluyla gönderilen bir bildirimin algılanıp 

kavranmasıdır (Koç ve Müftüo�lu s.55). Dinleme aynı zamanda ö�renme yollarından biridir 

ve belli bir amaç için yapılır. Bir ba�ka deyi�le, i�itilen �eylerin anla�ılıp ö�renilmesini 

sa�layan bir etkinliktir. 

Dil: �nsanların dü�ündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya 

i�aretlerle yaptıkları anla�ma, lisan (Türk Dil Kurumu, 2005 s.526). 

Strateji: Önceden belirlenen bir amaca ula�mak için tutulan yol (Türk Dil Kurumu, 

2005, s.1811).  

Yapılan çalı�mada strateji ö�rencilerin dil ö�renirken yaptıkları, kendilerine özgü 

dinleme becerilerdir. Bu stratejilerin bazıları önceden bilinmekte, bazıları da daha yeni yeni 

fark edilmektedir.   
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Empati:  Duyguda�lık (Türk Dil Kurumu, 2005, s.634). 

Alanyazın Taraması 

Bu bölümde, ara�tırmanın problem durumuna ve ara�tırma sorularına ba�lı olarak 

kavramsal çerçeve olu�turulacaktır.  

Dil 

Dil, insanlar arasında anla�mayı sa�layan en yaygın ve en güçlü araçtır (Özbay, 2008, 

s.1-2). Bu araç, hayatın bütün alanlarında türlü dü�ünceleri, duyguları, tutumları, inançları, 

de�er yargılarını anlama ve anlatmada; ya�anan olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini 

aktarmada kullanılmaktadır. 

Yavuzer’e (2003, s.43) göre dil, insanların birbirlerine bilgi, dü�ünce ve e�ilimlerini 

aktarabilmelerinin yanı sıra, fikirlerini düzenleyebilmelerine ve duygularını ifade 

edebilmelerine de olanak hazırlamaktadır. Dil; çocu�u egosundan uzakla�tırıp, onun sosyal 

bir ki�i olmasını sa�layan, kendisini kontrol ve takip ettirebilen, dü�üncelerini, duygularını ve 

davranı�larını yava� yava� ö�retebilen ve kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir 

olgudur.  

Yukarıda sıralanan dil tanımlarında genel olarak öne çıkan nokta, dilin ileti�im 

boyutudur. Dil, kültür ve medeniyetin geli�iminden tutunda insanların günlük hayatındaki 

problemlerinin çözümüne kadar her alanda önemli fonksiyonlara sahip bir ileti�im aracıdır. 

Dilin bir ba�ka özelli�i ise dü�ünce ile iç içe olmasıdır. �nsan dil ile dü�ünür, anlar, anlatır. 

Dü�ünceler dil yardımıyla ortaya konarak ba�kalarına iletilir. Dilin ba�ka bir özelli�i de kültür 

aktarımını sa�lamasıdır. Aynı dili konu�an bir toplum, çevresini, geli�en olayları kendince 
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algılamakta, dünyayı kendi dilinin penceresinden görmektedir (Özbay, 2008, s. 2–3). Dil aynı 

zamanda bireyin zihinsel geli�iminin de temelini olu�turmaktadır. 

Yukarıda verilen tanımlar do�rultusunda dil, insanlar arasında en etkili ileti�im 

aracıdır.  

Demirel’e (1999, s. 9-10) göre dil tanımlarındaki ortak temel ö�eler �unlardır:  

1. Dil bir sistemdir. Ba�ka bir deyi�le, dil belli kalıplara ve kurallara uyar ve dilin 

kendine özgü belli bir kodlama sistemi vardır.  

2. Dil seslerden olu�ur. Her ses de�i�ken sembollerle belirtilmekte ve her sesin bir 

anlamı bulunmaktadır.  

3. Dil bir ileti�im aracıdır. �nsanlar arasında en etkin ileti�im aracı dildir.  

4. Dil bir dü�ünce aracıdır. �nsanlar dü�ünce, duygu ve isteklerini dille belirtirler.  

5. Dil insanların olu�turdu�u toplumlarda kullanılır. Her toplumun kendi bireyleri 

arasında anla�ma sa�lamaları, ileti�im kurmaları dil olgusuyla gerçekle�mektedir. 

Dil E�itimi 

�nsano�lunun kullandı�ı en önemli ileti�im aracı olan dil, bir anda 

dü�ünemeyece�imiz kadar çok yönlü, de�i�ik açılardan baktı�ımızda ba�ka ba�ka nitelikleri 

belirten, kimi sırlarını bugün de çözemedi�imiz büyülü bir varlıktır. Dil gerek insan gerek 

toplum gerekse insan ve toplumdan ayrı dü�ünemeyece�imiz bilim, sanat, teknik gibi 

alanlarla ilgisi bulunan ve aynı zamanda bunların olu�masında temeli te�vik eden bir 

kurumdur (Aksan, 1998, s.11). Kültürler arası etkile�imi sa�lamak, kayna�maya yardımcı 

olmak ve aynı zamanda ticari ili�kiyi geli�tirmek amacıyla her ça�da yabancı dil ö�renme 
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gerekli olmu�tur. Küreselle�en dünyada ileti�imi daha etkili hale getirmek ve insanların 

birbirlerini daha iyi anlamak için ikinci dilin gereklili�i adına birçok çalı�malar yapılmaktadır. 

 Dil, insanların birbirleri ile olan bütün ili�kilerini düzenlemeye aracılık eden,  sosyal 

ve kültürel ba�larımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. 

“�nsan konu�tu�u dili do�du�u günden itibaren hazır bulur. Fakat dil do�u�tan bilinmez. �lk 

aylarda a�lamalar, taklit, birtakım hareketlerle anla�ma sa�lamaya çalı�ır. Çocuk içinde 

ya�adı�ı toplulu�un dilini, anadilini uzun bir çıraklık devresi süresince ö�renir. Daha sonra 

kula�ına gelen seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara kar�ılık oldu�unu anlamaya 

ba�lar.” (Aygün, 2008, s.3). Dil, anlamlar ve ses dizileri arasında ba� kuran bir ileti�im 

aracıdır. 

�nsanın, fikirlerini geli�tirmesinde ve sosyal bir varlık haline gelmesinde en etkili yol 

dildir. �nsan hayatı boyunca edindi�i ve kullandı�ı birikimleri ancak dil vasıtası ile di�er 

nesillere aktarabilir. 

 Dil e�itiminin amacı, dinlediklerini ve okuduklarını do�ru ve tam olarak anlayabilen; 

anladıklarını sözle veya yazıyla anlatabilen ki�iler yeti�tirmektir. “Beyindeki dil 

formasyonunu anlama ve anlatma becerileri olu�turur. Anlama becerisi okuma ve dinleme; 

anlatma becerisi ise konu�ma ve yazma becerilerini içerir. Dil formasyonunun 

olgunla�tırabilmesi bu dört becerinin de e�it �ekilde e�itilmesiyle mümkündür." (Çelikba�, 

2010, s.8-9). Dil e�itimi ile anlayabilen bireyler yeti�tirebilmenin yanı sıra yukarıdaki 

formasyonların uygulanarak daha verimli e�itilmesi mümkündür.  

Dili anlama ve anlatma ihtiyacını dört temel beceri belirler: Okuma, dinleme/izleme 

(anlama); konu�ma ve yazma (anlatma). Genel olarak dinleme/izleme ve okuma insanın 

çe�itli kazanımlar elde etmesiyken, konu�ma ve yazma bu kazanımların ba�kaları ile 
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payla�ılmasıdır. Bir sıralama yapılsa, bu becerilerin önem sırası da, beceriyi kazanma ve 

uygulamaya koyma sırası da “dinleme, konu�ma, okuma, yazma” biçiminde olur. Ö�renme, 

önce dinleme ile ba�lar (Emiro�lu, 2013, s.271-272). Dili sadece insanlar arasında ileti�imi 

sa�layan bir araç olarak görmemek gerekir. �nsan, etrafındaki olay, nesne, kavram yani bütün 

dünyayı dil ile anlamlandırır.  

 Anlama ve anlatma becerilerinin altında kazanılı�, sırasına göre dinleme, konu�ma, 

okuma ve yazmadan meydana gelir (Do�an, 2012, s.2). Dinleme ve okuma, anlamaya; 

konu�ma ve yazma da anlatmaya yönelik dil becerilerini olu�turur. 

Anlatma E�itimi  

 Dinlemede amaç ço�unlukla anlamadır. Anlatma olayına anlatım denir. Anlatım, 

duygu ve dü�üncelerin söz ya da yazı ile açıklanması diye tanımlanır. Anlama olmadan 

anlatma olmaz. Günümüzdeki yo�un ileti�im a�ı içinde çabuk anlama ve kolay anlatım bir 

zorunluluktur. Anlama ö�retilebilir bir davranı�tır. Anlamanın da yöntem ve teknikleri vardır; 

fakat do�ru anlama ve etkili anlatma için yalnız e�itim almı� olmak yetmez, ki�inin kendi 

çabası da gerekir. 

 Anlatım özellikleri, anlatımın nasıllı�ı ile ilgilidir ve bu özellikler �öyle sıralanabilir: 

 1. �nandırıcılık,  

 2. Do�allık,  

 3. Tutarlılık,  

 4. �lginçlik,  

 5. Anlatımın Özlü Olması,  

 6. Duruluk,  

 7. Açıklık,  
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 8. �leti�im Dilinde Yetkin Olmak,  

 9. Akıcılık.  

 Anlatımın gerçekle�ebilmesi için dört ö�eye gerek vardır:  

 1. Verici (konu�an ya da yazar),  

 2. Alıcı (dinleyen ya da okuyan),  

 3. Dil,  

 4. Konu. 

 Anlatımın temeli konudur. Konu, üzerinde konu�ulan, yazı yazılandır. Konu seçerken 

ki�i bildi�i ya da ilgi duydu�u, ara�tırma yapabilece�i konu olmasına, geli�tirmeye uygun 

olmasına, bilimsel gerçeklerle çeli�memesine, inandırıcı ve açık olmasına dikkat etmelidir. 

 Anlatım yolları ile anlatım türlerini karı�tırmamak gerekir. Anlatım türleri sözlü 

anlatım, yazılı anlatım diye ikiye ayrılır. Anlatım yolları daha genel bir kavramdır. Hem sözlü 

anlatımda hem de yazılı anlatımda uygulanır. Bunlar:  

 1. Açıklayıcı Anlatım,  

 2. Öyküleyici Anlatım,  

 3. Betimleyici Anlatım,  

 4. Tartı�malı Anlatım.  

 Bir olay anlatımı ile dü�ünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Dü�ünce yazılarında ve 

resmi mektuplarda anlatım daha ciddi; özel mektuplarda, anılarda daha içten; olay yazılarında 

sürükleyici, heyecan doludur (Pilancı, 1998, s.11). Anlatımda kimi zaman konu�ma dili, kimi 

zaman �iir dili kullanılır  
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Konu�ma e�itimi. Konu�ma, duygu, dü�ünce, istek, bilgi ve tasarımların sözle 

aktarılmasıdır (Sever, 2000, s.61). Bu süreç, ses dalgalarının bo�lukta yayılmasıyla 

gerçekle�ir; bu konu�manın fiziksel niteli�idir. Duygu, dü�ünce ve isteklerin seslere 

dönü�mesi, insan bedeninde var olan beyin, sinir sistemi, akci�erler, ses telleri, küçük dil, dil, 

damak, dudaklar ve di�lerin dengeli bir uyum içinde i� birli�iyle gerçekle�ir; bu konu�manın 

fizyolojik niteli�idir (Yıldız, 2003, s. 63-64). Konu�ma e�itiminin amaçları çe�itli beceriler 

yönünden �öyle belirlenmi�tir: 

 1 Bildirme yönünden: �ste�ini, dü�ündü�ünü, duydu�unu, ö�rendi�ini ba�kasına sözle 

anlatabilmek; sorulara açık, kısa, do�ru kar�ılık verebilmek; sözle do�ru bilgi verebilmek; 

sözlerinde amaç, neden-sonuç ilgisi gözetebilmek; konu�urken do�ru ve çabuk dü�ünebilme 

yetene�i edinmek; konu�urken konudan ayrılmamaya çalı�maktır.  

 2 Ki�ilik kazanma yönünden: Dü�ünce ve duygularını anlatırken inandırıcı, 

canlandırıcı, örneklerden ve kendi ya�antılarından yararlanabilmek: günlük ya�amdaki 

konu�malarında kendine güven kazanabilmek, çevredekilerle söyle�i yapabilmek; i�indeki 

becerisi, yeterli�i üzerinde konu�urken çevresine güven verebilmektir.  

 3 Topluluk içinde konu�abilme yönünden: Gurupça konu�malara katılabilmek ve 

konu�masıyla çevresine zevk verebilmek; bir tartı�maya katılıp konunun aydınlanmasına 

yararlı olabilmek; duygu ve dü�üncelerini bir toplulu�a aktarabilmek; duyuru, tanıtma ve 

haber verme konu�malarını tanıyıp bu konu�maları yapabilmektir. 

 4 Söyleyi� yönünden: Sözcükleri do�ru ve açık söyleyebilmek; vurguları yerinde 

kullanabilmek; kültür a�zıyla konu�ma alı�kanlı�ı kazanabilmek, konuya göre konu�ma 

yetene�i kazanabilmektir. Heath (1983), ilkö�retim okulları düzeyinde sınıf içi konu�maların 

de�eri üzerine yaptı�ı ara�tırmada, konu�manın dil ö�retim sürecinin önemli bir unsuru 
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oldu�unu ve bütün konu alanlarında, ba�arı açısından gerekli oldu�unu ortaya koymu�tur. 

Ö�rencinin sessizce sınıf ortamında oturmasının ö�retimi olumlu yönde etkiledi�i dü�ünüle 

gelmi�tir. Ancak artık bunun do�ru olmadı�ı dü�ünülmektedir (Akyol, 2006, s.21). Bireyler 

çe�itli alanlarda bilgilerin ço�unu, dinleme ve okuma yoluyla edinir ve kendi dü�ünce, bilgi 

ve duygularını da ba�kalarına konu�ma ve yazma yoluyla iletir. Anadilindeki konu�ma ve 

dinleme becerileri belli bir ölçüde okul dı�ında da ö�renilebilir (Tekin, 1980, s.18). Oysa 

okuma ve yazma becerilerinin geli�tirilmesi özellikle örgün e�itimin i�idir. 

 Konu�ma e�itimi, sözcükleri do�ru ve açık söyleyerek, çevresi ve grup konu�malarına 

da katılarak duygu ve dü�üncelerini anlatabilmesidir. 

 Yazma e�itimi. Yazma, duygu, dü�ünce, istek ve olayları birtakım sembollerle tespit 

etmektir. Yazma, uzun tekrarlar sonucu, belli özelliklere uygun olarak ö�renilmi� �ekil, 

grafik, sembol, rakam ve harflerin; gelen uyarıcıların algılanma, yorumlama i�leminden 

geçirilerek anlatılması eylemidir. Yazmada, �ekil, grafik, rakam, harf birer yazmanın anlatma 

aracıdır. 

 Okuma ve yazma ö�retiminde, yeti�kinlerin yazılı anlatım güçlerini geli�tirme, temel 

amaçlardan biridir. Gerçekte, okuma da dinleme de yeti�kinlerin, okuma ve yazma yetilerini 

besleyip geli�tirmek içindir. Yeti�kinler, duyduklarını, dü�ündüklerini, tasarlayıp, 

gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma 

etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir (Gürgenç, 2010, s.63). Yazma becerisi yazı 

yazmakla ö�renilir. Yazma e�itimi yönteminin temel ilkesi yazdırmaktır.  

Anlama E�itimi 

  Anlama, okuma vasıtasıyla yazılı metinlerin mesajını alma; dinleme yoluyla da 

konu�ma ve sesleri ayırt edip kavramaya dayanan iki önemli ö�renme alanından 
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olu�maktadır. Okuma ve dinleme etkinliklerinde göz ve kulak yardımıyla alınan ses, biçim, 

simgeler vb. beynin ilgili merkezlerinde ayrı�tırıldıktan sonra anlama gerçekle�mektedir 

(Göçer, 2007, s.18). Anlama ki�inin duyu organlarını kullanarak mesajı bilinçli bir �ekilde 

algılamasıdır. Bundan dolayı anlama e�itiminde i�itsel ve görsel ö�eler ön plana çıkar. 

 Okuma e�itimi. Okuma, yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili ileti�imi gerekli 

kılan, dinamik bir anlam kurma sürecidir. Okuma e�itiminin temel amacı çocu�a yazı ve 

çizim dilini ileti�im kurmada etkili bir biçimde kullanma becerilerini kazandırmaktır (Akyol, 

2006, s. 29). Okuma zihinsel bir süreçtir ve do�rudan gözlenmesi mümkün de�ildir. 

 Bilgi toplumunda okuyan, okudu�unu sorgulayan ö�renciler yeti�tirmeyi amaçlayan 

bir e�itimin gerekli oldu�u dü�ünülürse, okuma e�itimi çocuk ya�larda ailede ve ilkö�retim 

e�itimi sıralarında ba�lamalıdır (Dilidüzgün, 1996, s. 21).  

 Carter ve di�erlerine (2002, s. 136) göre, okuma, yazılı sembollerden anlam çıkarma 

sürecidir. Bu süreç, sayfa üzerindeki alfabetik sembollerin yorumlanmasından daha fazlasını 

gerektirir. Bir anlama ula�ıldı�ında birey kendini ileti�im kurulan kavramla özde�le�tirir. 

Bireyin daha önce edinilen bilgileri, konuya olan tanı�ıklı�ı, kültürü, ya�am deneyimleri, 

ilgisi de ve sözcüklerin bireysel yorumları anlamayı etkiler. Bu etkenlerin her biri ki�iden 

ki�iye de�i�ti�i için okuma deneyimi de bireye özgüdür. Bu ba�lamda, okuma, okuma beceri 

ve alı�kanlı�ı kazanma ile okudu�unu anlama ve de�erlendirme gücü kazanma olmak üzere 

iki temel bile�enden olu�ur. Okuma, materyalde verilen, duygu ve dü�üncelerin 

çözümlenmesi ve de�erlendirilmesi gibi fizyolojik, bili�sel ve duyu�sal yönleri bulunan 

karma�ık bir süreçtir (Sever, 2000, s. 11). Okuma, bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama 

i�aretleri ve di�er ö�elerle algılama ve kavrama sürecidir (akt. O�uzkan, 1987, s. 37). Okuma 
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e�itimi, yazılı materyalleri okuyarak anlatım gücü geli�tirebilme, sözcük da�arcı�ını 

geli�tirebilmektir. 

Dinleme e�itimi. Dinleme e�itimi ara�tırmaları, son seksen yılda oldukça geni� bir 

bakı� açısına sahip olmu�tur. Bazı ara�tırmalar daha çok dinlemeye harcanan zaman (Werner, 

1975; Barker ve di�., 1980; Perras ve Weitzel, 1981; Bohlken, 1999; Davis, 2001; Janusik ve 

Wolvin, 2007) üzerinde dururken, bazı ara�tırmalar ise dinledi�ini anlama, dinleme becerisi 

ve akademik ba�arı (Conaway, 1982; Brigman ve di�., 1999; Bommelje ve di�., 2003), 

dinleme e�itimi (Imhof, 1998; Johnson ve Long, 2007; Ford ve di�., 2000) konularını 

betimlemeye çalı�mı�tır. Dinleme ara�tırmalarının yo�unla�tı�ı alanları üç ba�lık altında 

incelemek mümkündür: Dinleme süreci, dinlemenin yararları, dinleme e�itimi. Her bireyin 

kendine özgü bir ö�renme �ekli oldu�u gibi kendine özgü dinleme stratejileri de 

bulunmaktadır. Devine (1967), yıllar öncesinde dinlemenin e�itimle geli�tirilebilece�ini 

vurgulamı�tır. Dinleme e�itimi alan ö�rencilerin bu e�itimi almayan ö�rencilere oranla daha 

ba�arılı oldu�unu aktarmı�tır (Temur, 2010, s. 307-308). Yapılan çalı�malara bakıldı�ında, 

dinleme e�itimi almanın ba�arı oranını daha da arttırıldı�ı görülmü�tür. 

Field (1998) derslerde dinleme e�itiminin çok farklı oldu�unu ve a�a�ıdaki bölümleri 

kapsadı�ından bahsetmi�tir: 

• Ön dinleme (ba�lam ve motivasyon). 

• Geni� dinleme (duruma göre soruların sorulması). 

• Önceden belirlenmi� sorularla ve görevlerle geni� dinleme. 

• Sorulan soruların incelenmesi. 

• Kullanılan dilin kontrolü ve yeni kelime çıkarımı
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Field'e (1998) göre geleneksel dinleme, sadece metinler aracılı�ıyla dinleme becerisini 

geli�tirilebilir. Ara�tırmacı geleneksel dinlemenin dinleyici olarak ö�rencilerin eksikliklerini 

bazen kısmen giderebildi�ini bazen de hiç gideremedi�ine dikkat çeker. Bu anlayı�

çerçevesinde dinleme becerisinin geli�imi, ö�rencilerin sorulara do�ru yanıt vermesi ve 

ö�retmenin verdi�i görevleri yapması ile ölçülür. Field'e göre; ö�renciler, dinleme metninin 

belirli noktalarında zorluklar ya�ayabilir. Bu zorluklar dilden ve metnin anlamından 

kaynaklanır (Field, 1998, s. 110-118). Dinleme metnindeki bu tip aksaklıklar da ö�rencinin 

dinleme becerisinin yanlı� geli�imi ile sonuçlanır. 

Wetstone ve Friedlander (1974), dinleme e�itimi üzerine yaptıkları ara�tırmada 

metinlerin canlı kaynaktan, televizyondan, teypten dinletilmesinin dinledi�ini anlama 

üzerindeki etkisini incelemi�tir. Ara�tırma sonucunda televizyondan dinleyen ö�rencilerin 

dinlediklerini daha iyi hatırladıkları saptanmı�tır (Wetstone ve Friedlander, 1974, s. 32-35). 

Ö�rencilerin televizyondan sonra hatırlamaları en iyi canlı kaynaktan dinlediklerinde oldu�u 

söylenebilir.  

Birey do�du�u anda konu�amaması, okuyamaması ve yazamaması sebebiyle verilen 

e�itimde a�ırlık dinleme e�itimine yöneltilir. Oysa birey, do�du�u andan itibaren dinleme ve 

izleme yoluyla bilgi edinmeye ba�lar. Kullandı�ımız be� duyu organından gözlerimiz ve 

kulaklarımız sadece çevreyle ileti�im kurmak ve bilgi edinmemizi sa�lamak için vardır. 

Ancak bakmak, görmek olmadı�ı gibi i�itmek de dinlemek de�ildir. Aslında kula�ımızla 

algıladıklarımızı, beynimizle anlamlandırırız. 

Dinleme  

Dinleme, dil becerileri içerisinde bu kadar önemli bir yer tutmasına kar�ın hem günlük 

hayatta hem de e�itim-ö�retim süreçlerinde ihmal edilmektedir. “Son zamanlara kadar 
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dinledi�ini anlama hem teorik hem de pratik anlamda çok az dikkat çekmi�tir. Di�er üç dil 

yetene�i (okuma, yazma ve konu�ma) do�rudan dikkat çekerken, ö�retmenler, ö�rencilerin 

dinleme becerilerini yardım almaksızın kendilerinin geli�tirmesini beklemektedirler.” Oysa 

daha önce de belirtildi�i gibi dinleme, insan hayatında di�er dil etkinliklerinin hepsinden daha 

fazla yer tutmaktadır. “Dinleme, anlamanın en önemli unsurlarından biri olarak hayatımız 

boyunca kullandı�ımız bir beceridir. Bu yetene�in geli�tirilmesi çok önemlidir. Bunun 

ölçülmesi ve sınıfta ö�rencinin dinleme açısından geli�mesinin kontrolü çok zordur. Bu 

bakımdan ö�renicinin artık ö�retmeni anlamaya ba�ladı�ı bir seviyeden itibaren sistemli bir 

dinleme e�itimi vermek gerekmektedir.” (Yalçın, 2002, s. 45). Schwartz’a (1998) göre, 

dinleyicinin zihninde gerçekle�en i�lemler dizisi olarak tanımlanabilir. Bu i�lemler dizisi 

dinlemenin birçok tanımında öne çıkan birbiriyle ili�kili dört bile�endir. Bunlar sırasıyla: 

i�itme (ya da alma), hazır bulunma, anlama ve hatırlamadır (Schwartz, 1998, s. 3). Rost’a 

(1990) göre, dinleme, ö�renme ortamında ö�renci için hayati önem ta�ımaktadır çünkü 

ö�renci için gereken “girdi” yi sa�lamaktadır. Girdi yeterli seviyede anla�ılmazsa ö�renme de 

olmayacaktır (Rost, 1990, s. 38). Dinlemenin ö�renme üzerindeki etkisi büyük önem 

ta�ımaktadır. 

 Özbay’a (2005) göre, her insanın do�u�tan bir dil yetene�i ve donanımı vardır. Bu 

yetenek ve donanım, insanın duyduklarını taklit etmesiyle �ekillenir. Ana dilinin temellerinin 

büyük ölçüde olu�tu�u okul ça�ına kadar anlama becerisi olarak sadece dinleme vardır. Bu 

bakımdan dinleme becerisi di�er dil becerilerinin temelini olu�turur. Dil becerileri içerisinde 

ilk kullanılmaya ba�lanılan ve en çok kullanılanı dinlemedir (Do�an, 2008, s. 262). Dört 

temel dil becerisinden biri olan dinleme, hayatımız boyunca kullandı�ımız bir araçtır. Bu 

aracı etkili bir �ekilde kullanarak kendimizi ve di�er insanları, daha iyi anlayabiliriz.  
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 Dinleme, i�itti�ini anlama, anlamlandırma, yorumlama süreci olarak tanımlanabilir. 

Dinlemeyi i�itmeden ayıran en önemli farklardan biri dinleme sürecinde bireyin aktif olması 

ve i�ittikleri üzerine fikir yürütmesidir (Özbay, 2005, s. 1 ). Bunun yanında “etkili bir 

dinleme, göz temasını ve iyice dinledi�inizi açıkça belirten bir duru� gerektirir” (Dinkmeyer 

ve McKay, 2006). Dinleme, i�itti�imizi anlamak ve saklamak ya da i�itti�imizi anlamak 

amacıyla dikkat harcamak �eklinde tanımlanabilir (Sever, 2004). “Dinleme, konu�an ki�inin 

vermek istedi�i mesajı pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana kar�ı tepkide 

bulunabilme etkinli�idir” (Demirel, 1999). Dinlemeyi, “görsel ve i�itsel simgelere tepki” 

olarak tanımlamaktadır (Ergin ve Birol, 2000). “Dinleme, sözel bir girdinin anlamlandırılması 

ve yorumlanması sürecidir (Keçik ve Uzun, 2004, s. 111). Bu süreç; içinde bulundu�umuz 

duruma, algıladı�ımız sözel girdiye ve durumumuza göre de�i�iklik göstermektedir. 

 Özbay'a (2005) göre, “dinleme; konu�an ya da sesli okuyan bir ki�inin vermek istedi�i 

sözlü mesajları do�ru olarak anlayabilme etkinli�idir.” Umagan'a (2007, s. 149) göre, 

“Dinleme, kar�ı tarafı edilgen bir yapıda izleme de�il, ileti�imin tam olarak gerçekle�mesi için 

iletiyi alma ve yorumlama çabasıdır.” Cihangir (2004), bir ki�iyi ve onun dı� çevreyi nasıl 

algıladı�ını anlamak, olumlu ili�kiler geli�tirmek, bilgi almak için giri�ilen etkinli�e dinleme 

denilebilir. Arı (2008), insanların birbirleriyle ileti�im kurmasını, anlama ve ö�renme 

faaliyetlerinin gerçekle�mesini sa�layan beceridir. Ünalan (2006), “dinleme ki�inin tercihine 

ba�lı olarak seçerek ve isteyerek algıladı�ı sesler bütünüdür”. ��leri (2008), dinlemeyi okuma 

becerisi gibi alıcıyı temel alan dilsel bir etkinlik olarak tanımlar. Öz (2006), “dinleme; okuma, 

sözlü, yazılı anlatım, dilbilgisi, imla, ezber ve in�at gibi ayrı bir çalı�ma alanıdır”. Yalçın 

(2002), “dinleme bireyin iradesine ve seçme iste�ine dayalıdır”. Calp (2007), “dinleme, bilgi 

birikimi elde etme, daha önce kazanılmı� deneyimlerden yaralanma yollarından biridir. 
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Dinleme, i�itilenlerin ön bilgilerle kar�ıla�tırılarak zihinsel ve bilinçli bir çaba ile 

anlamlandırılmasıdır”. Türkçe Sözlükte (TDK, 2005) dinleme, “dinlemek i�i; dinlemek, 

i�itmek için kulak vermek, birinin sözünü ö�üdünü kabul edip gere�ince davranmak olarak 

tanımlanmı�tır”. MEB’de (2006) “dinleme/izleme, ileti�im kurmanın ve ö�renmenin temel 

yollarından biri olup verilen iletiyi do�ru bir �ekilde anlama, yorumlama ve de�erlendirme 

becerisidir”. Güleryüz’de (2003), dinlemeyi, “bireyin sesleri, sözleri, konu�maları i�itme ve 

görme organlarıyla algılaması; zihinsel i�lemlere tabi tutarak anlaması etkinli�i” olarak 

tanımlamı�tır. Korkmaz (2008), “dinleme konu�an ki�inin vermek istedi�i mesajı pürüzsüz 

olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana kar�ı en uygun tepkide bulunabilme etkinli�idir”. 

 Dinleme hakkındaki yukarıda verdi�imiz bütün tanımlara baktı�ımızda dinlemenin 

kazanılan dil becerilerinin içerisinde özel bir yere sahip oldu�unu görürüz. Daha do�madan 

önce, anne karnındayken kullanılmaya ba�lanan dinleme; konu�ma, okuma ve yazmanın 

ö�renilmesinde de çok büyük etkisi vardır. Ayrıca temel dil becerileri içerisinde en çok 

kullanılan beceri dinleme becerisidir. 

Dinlemeleri geli�tirme; ortak dili in�a etmek için gerekli bilgiyi elde etme ihtimali ile 

ö�renen ki�ilere ve bu sözlü dile maruz kalma aynı zamanda ö�renilecek dille, gelecek 

etkinlikler için ö�renciyi hazırlamayı sa�lar.  Birçok durumda veri kayna�ı olarak sözlü 

parçalardan daha çok yazılı parçaları bulma ihtimalleri daha fazla var (Morchıo, 2009, s. 32). 

Dinleme sürecinde dinleme materyali de dinlemeyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Yazılı 

parçalar dinleme becerisinde daha etkili olmaktadır.  

 Dinlemenin nitelikleri. Çevremizdeki varlıkları, olguları ve eylemleri görerek, 

duyarak, dokunarak, tadarak, koklayarak algılarız. Yazı ve ifade gücü, anlam ta�ıma yetene�i 

olan �ekiller ve bunların seslendirilmeleri görme ve i�itme duyularına dayanmaktadır. 
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Konumuz olan dinleme, duymanın/i�itmenin profesyonelce, belli bir maksada yönelik olarak 

gerçekle�tirilmesidir. Formel algılama dedi�imiz, dinleme ve okumadır. Bu iki faaliyet ve 

beceri, insanların di�er alanlarda geli�mesi bakımından büyük öneme sahiptir. �nsan di�er 

algılama faaliyetlerinde e�itilmez; dokunma, koklama ve tatma, yaratılı� ve kültür 

özelliklerine göre enformel yollarla her insanda geli�mi�tir. Ancak görme ve i�itme 

duyularının geli�tirilebilmesi çe�itli faktörlere ba�lı oldu�undan sınırlıdır. Kısacası, dinleme 

ve okuma yetene�inin geli�tirilmesiyle yüksek düzeyde algılama gerçekle�ecektir (Çiftçi, s. 

168-169). Bu nitelikler açısından bakıldı�ında birey yapaca�ı çalı�ma ve etkinliklerle 

dinlemeyi geli�tirilebilir.    

 Dinleme becerisi. Dinleme becerisi bili�sel, duyu�sal, devini�sel, fiziksel, fizyolojik, 

e�itsel, sosyal boyutları olan çok yönlü bir olgudur. Bu bakımdan dinleme becerisinin birçok

tanımı da bu boyutlara i�aret eder “Dinleme süreci ses dalgalarının kulak zarına çarpıp 

titre�imlerle beyne iletilmesidir. Kulaklarımız ses dalgalarını toplar ve beyne iletir, ba�ka 

deyi�le istesek de istemesek de i�itme gerçekle�ir. Dinleme seslerin, iletilerin kod açımının 

yapılması ve anlamlandırılması ile ili�kili iken, i�itme sadece ses dalgalarının belli i�itme 

düzenekleri ile beyne iletilmesinden ibarettir” (Yüksel, 2008, s. 174). “��itme ile dinleme 

birbiriyle ili�kili, ancak birbirlerinden ayrı eylemlerdir; i�itme fizyolojik dinleme ise 

psikolojik bir süreçtir. Fizyolojik olarak, i�itme ses dalgalarının dı� kulaktan kulak zarına 

iletildi�i, orta kulakta mekanik titre�imlere iç kulakta da beyine giden sinir akımlarına 

dönü�tü�ü süreçtir” (Ergin ve Birol, 2005, s. 121).  “Dinleme adı verilen psikolojik süreç, 

bireyin seslerin ve konu�ma görüntülerinin farkında olmasıyla ve onlara dikkatini vermesiyle 

ba�lar. Belli i�itsel i�aretleri tanıması ve hatırlamasıyla sürer ve anlamlandırmasıyla son 

bulur” (Ergin ve Birol, 2005, s. 121). Demirel’e göre, “Dinleme, konu�an ki�inin vermek 
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istedi�i mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana kar�ı tepkide bulunma 

etkinli�idir” (Demirel, 1999, s. 33). Dinleme belli bir süreçte gerçekle�ir. “Wolvin ve 

Coakley’e göre dinleme süreci algılama, dikkati yo�unla�tırma ve anlamlandırma, �eklinde üç 

a�amadan olu�maktadır” (Akyol, 2006, s. 2). Dinleme ileti�im odaklı bir beceridir. Ungan’a 

göre, “Dinleme kar�ı tarafı edilgen bir yapıda izleme de�il, ileti�imin tam olarak 

gerçekle�mesi için iletiyi alma ve yorumlama çabasıdır. Dinlemede yüzde yüz anlama ya da 

anla�ma gerçekle�meyebilir. Alıcının iletiyi yorumlama, anlamlandırma ve birikim eksikli�i 

dinlemede ileti�im yetersizli�ini ortaya koyar” (Ungan, 2007, s. 149). Bireyin ileti�imde 

bulundu�u ki�i ya da çevreyi daha iyi anlaması, ileti�im çatı�malarının giderilmesiyle 

sa�lanabilir. 

Dinleme becerisi farklı �ekillerde tanımlanmaktadır: 

Sözlü ileti�im sürecinde etkili anlama ve cevap verme yetene�i (Johnson, 1951, s. 58). 

Konu�ulan kelimelere dikkat etmek, seslerin yanı sıra onları anlamak (Hampleman, 1958, s. 

49). ��itmeyi, anlamayı, anla�ılan bilgileri önceki bilgilerle bütünle�tirmeyi ve gerekirse cevap 

vermeyi içeren aktif bir süreç (Wolff, Marsnik, Tacey ve Nichols, 1983). Her gün hiç 

dü�ünmeden, çevremizde olup biteni anlamlandırmak için kullandı�ımız bir dil becerisi (Rost, 

1994, s.1). Mesaja yo�unla�mak için i�itilenlerden pek ço�unu zihinsel bir süzgeçten geçirme, 

i�itmeden çok daha öte bir i� (Jalongo, 1995, s. 13). Konu�mayı, kıpırdamayı, çe�itli 

konularda dola�an zihni durdurmak ve konu�anın söylediklerine kilitlenmek (Moore, 2000, s. 

120). Hayatta hangi i�le u�ra�ırsa u�ra�sın ki�inin kendini mutlaka geli�tirmesi gereken 

alanlardan biri de dinlemedir. Çünkü dinleme, günlük hayatın her a�amasında en sık ve en çok 

kullanılan dil becerisidir. �nsan, uyku dı�ındaki zamanının büyük bölümünde çevresiyle 

ileti�im halindedir. �leti�im süreci içerisinde de en fazla kullandı�ı beceri dinlemedir 
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(Wacker-Hawkins, 1996, s. 14-15). Dinleme becerisinde insanların; okuduklarından, 

yazdıklarından veya konu�tuklarından daha çok dinlediklerinden ö�rendikleri önemlidir. 

 Anlamaya dayalı birçok durumun gerçekle�ti�i bir i�lem olan dinleme becerisi ile 

ö�rencilerin dildeki sesleri tanımaları, bir ba�lam içerisinde yer alan vurgulama ve 

tonlamaların yol açtı�ı anlam de�i�ikliklerini fark etmeleri ve en önemlisi de konu�macıdan 

gelen mesajı tam ve do�ru olarak anlamaları amaçlanmaktadır (Keçik, 2001, s. 107). Bu 

durumda dinleme e�itiminin amaçları �öyle sıralanabilir:  

 1. Söylenen sözü; konu, zaman, yer, ad vb. kavramları tam anlamak için dinleyebilme,  

 2. Konu�ulanı, okunanı anlamak için dinleyebilme,  

 3. Dinledikleri arasında sıra ya da neden sonuç ili�kisi kurabilme,  

 4. Dinledi�i dü�üncenin ana fikrini kavrayabilme,  

 5. Dinledi�ini de�erlendirirken ön yargılardan sıyrılarak tarafsız olabilme,  

 6. Bilgi, dü�ünce ve haber almak için dinleyebilme,  

 7. Dinledi�inin eksik, yanlı�, abartılı, gerçek ve yararlı yönlerini seçebilme, 

 8. Dinlediklerini hızlı bir �ekilde de�erlendirebilme,  

 9. Dinlediklerine kar�ı ho�görü duygusu geli�tirebilme. (Demirel, 2002, s. 70). 

 Eski Temel E�itim Okulları Türkçe Programı’nda, Genel Amaçlar bölümünde, 

dinleme becerisi ile ilgili olarak �u amaçlara yer verilmi�tir:  

1. Ö�rencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve do�ru olarak 

anlama gücü kazandırmak.  
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 2. Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve 

dü�ündüklerini tasarladıklarını söz ya da yazı ile do�ru ve amaca uygun olarak anlatma beceri 

ve alı�kanlı�ını kazandırmak.  

 3. Onlara dinleme, okuma alı�kanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duyguların 

geli�mesinde yardımcı olmak. 

�lkö�retim Okulları Türkçe Programı’nda Özel Amaçlar bölümünde, dinleme becerisi 

ile ilgili olarak �u amaçlara yer verilmi�tir:  

 1. Ö�rencilere düzeylerine uygun konu�maları dinleme; olay, film vb. izleme beceri ve 

alı�kanlı�ını kazandırmak.  

 2. Ö�rencilerin edindikleri dinleme, izleme beceri ve alı�kanlı�ını düzeylerine göre 

geli�tirmek.  

 3. Ö�rencilere dinlediklerini ve izlediklerini do�ru anlama ve yorumlama yetene�i 

kazandırmak.  

 4. Ö�rencilere dinleme ve izleme yoluyla ilgi uyandırarak yakın ve uzak çevrelerini 

tanıma ve sevme duygusu kazandırmak, bilgilerini artırmak (Emiro�lu ve Pınar, 2013, s. 772). 

Edilgin dinleme (sessizlik) dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce 

dinlemesidir. Bu dinleme, bazı durumlarda etkili olur. Konu�macıya söylediklerinin kabul 

edildi�i duygusunu verir; duygu ve dü�üncelerini daha çok dile getirmek, problemleri ifade 

edebilmek için ki�iyi cesaretlendirir; duygu ve dü�üncelerine karı�ılmadı�ı için konu�macının 

bu duygu ve dü�ünceleri geli�tirmesine imkân verir (Yıldırım, 2007, s. 76). Etkin dinleme

dinlenen konuyu kesinlikle anlamakla neticelenen dinleme türüdür. Ancak dinlemek her 

zaman anlamayla sonuçlanmayabilir. Yanlı� anlama ve anla�ılmalar ortaya çıkabilir. Bunu 

önlemek amacıyla geribildirim kullanılarak gerçekle�tirilen dinlemeye etkin dinleme adı 
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verilmektedir (Kurt, 2008, s. 46). Etkin dinlemede ö�renciler daha çabuk ö�renirken, edilgen 

dinlemede ö�renci e�itimin içinde yer almadı�ından ö�renme etkin dinlemeye göre daha 

azdır. 

 Dinlemenin di�er becerilerle ili�kisi. Dinleme-konu�ma becerisi ile dinleme becerisi 

arasında do�rudan bir ilgi vardır. Bunun ba�lıca sebepleri arasında konu�manın birden fazla 

ki�i arasında olması ve tarafların birbirlerini dinlemek zorunda olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Dinleme olmadan sa�lıklı bir konu�ma olamayaca�ı gibi, i�itme becerisi 

geli�memi� olan insanların konu�maları mümkün olmamaktadır. Do�u�tan i�itme özürlülerin 

i�itme kusurları giderildikten sonra konu�ma becerilerinin de geli�meye ba�ladı�ı 

görülmektedir. Küçük ya�larda i�itme becerilerini yitirmi� olan çocukların konu�ma 

yeteneklerinde de gerileme göze çarpmaktadır (Ünalan, 2001, s. 71). Dinleme, sosyalle�meye 

paralel olarak geli�ir.

 Yapılan ara�tırmalar sonucu, dinlemenin di�er dil becerileri ile ilgisi açık bir �ekilde 

kanıtlanmamı� olsa bile, dinleme becerisinin insanın di�er dil becerilerini etkiledi�i kesindir. 

Örne�in, insanın ana dili edinimi direkt olarak dinleme yoluyla gerçekle�mektedir. 

Özdemir’in bu konuya dair dü�ünceleri �öyledir: Ana dili ile ilgili amaçlar gerçekte çocu�un 

anlama ve anlatma gücünü geli�tirmeye yöneliktir. Anlatmayla ilgili etkinlikler konu�ma ve 

yazmadır. Ana dili ö�retiminde yer alan bu iki temel etkinlik arasında i�levsel yönden sıkı 

ba�lar vardır. Her ikisinin de yönü dı�a dönüktür; bu yönden bunlara verici dilsel etkinlikler 

diyebiliriz. Anlama gücünü geli�tirmeye yönelik etkinlikler ise okuma ve dinlemedir. Yazma 

ile konu�ma arasında nasıl i�levsel yönden bir benzerlik varsa, dinleme ile okuma arasında da 

vardır. Her iki etkinlik de özneye, yapıcısına dönüktür. Ba�ka bir deyi�le bir tür alıcı dilsel 

etkinliklerdir. 
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 Nasıl duygularımızı, dü�üncelerimizi, tasarım ve ya�antılarımızı kar�ımızdakilerle 

payla�mak için söze ya da yazıya ba�vuruyorsak sözlü ve yazılı anlatım yollarını 

kullanmıyorsak; ba�kalarının duygu ve dü�üncelerini, tasarım ve ya�antılarını payla�mak için 

de okuma ve dinlemeye ba�vururuz. Ana dili ö�retimini olu�turan bu temel etkinlikler 

arasında ili�ki a�ı çok yönlüdür. Sözgelimi, okuma ile dinleme arasında i�levsel yönden bir 

ba�ıntı bulundu�u gibi, okuma ile yazma arasında da bir ili�ki vardır. Çünkü genel anlamda 

okuma yazılı ve basılı bir sayfaya bakarak onunla ileti�ime girme edimidir. Bunun gibi 

konu�mayla yazma arasındaki ba�ıntı, konu�mayla dinleme arasında da gözlemlenebilir. 

 Dinleme becerisinin, di�er dil becerileriyle ili�kisi bilimsel bir gerçek olarak 

kanıtlanamamı� olsa bile, bu konuya ait bazı dü�ünce ve görü�leri dile getirmekte fayda 

görülmektedir (Kaplan, 2004, s. 56). Dinleme ve ana dili ili�kisi, ana dili, insanın do�duktan 

sonra - hatta anne karnında- ilk duydu�u ve daha sonraları kullanmaya ba�ladı�ı dildir. 

 Dil becerileri arasında dinleme, insanın ilk kullandı�ı becerisidir. Bu anlamda dinleme 

becerisi özel bir yere sahiptir. Çünkü insan, hayatının çok önemli bir parçası olan dili, 

dinleme becerisi sayesinde ö�renmekte ve kullanmaktadır. Dinleme, çocu�un ya�amında yer 

alan ilk ana dili ve anlama etkinli�idir. Birey, okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve dü�ünce 

evrenini dinleme yoluyla olu�turur. Hayatın ilk yılında, çocu�un zamanının ço�u, nasıl 

dinlenece�ini ö�renmekle geçer. ��itme, duyma mekanizmasının i�levlerine dayalı oldu�u 

halde, duyma yetene�i do�u�tan olurken, dinleme ö�renilir. Bu dönemden sonra çocuk, 

konu�maya hazırlanmaktadır. Günlük ya�antılarıyla çocu�un i�itmesi uyarılıp, dikkat süreci 

arttıkça, çocuk mesajları kodlamayı ve kod açmayı ö�renir. �ki ya�ında, do�rudan ileti�ime 

giren çocuk, sözel simgeleri kullandı�ı dilini geli�tirir. Dil ö�renmenin temel basamakları, 

hayatın ilk iki yılında olu�ur. Bazı ara�tırmacılar iki ya�ından sonra, çocu�un sentaks, fonoloji 
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ve dilin semanti�ini, dilin bütün cümlelerini kurabilmek için gerekli kuralları soyutlayarak 

edindi�ini belirtirler. Bu noktadan hareketle, birey ya�am deneyimlerini, devamlı olarak 

simgeler olu�turma ve simgeleri kullanma yetene�iyle sürekli olarak birle�tirir (Kaplan, 

2004). Birey, dinleme becerisi sayesinde, ana dilini annesinden ve yakın çevresinden 

ö�renmekte, konu�tu�u dilin hemen hemen bütün özelliklerini kazanmakta ve bunu tüm 

ya�amı boyunca kullanmaktadır. �nsanın en önemli vasıflardan biri olan ana dili becerisi, 

dinleme becerisi sayesinde gerçekle�mektedir ve insan anadilinin birçok kuralını, özelliklerini 

dinleyerek ö�renmektedir. 

Dinledi�ini anlama ile okudu�unu anlama arasındaki ili�ki ve dinledi�ini anlama ile 

okudu�unu anlama süreçleriyle ilgili olarak farklı görü�ler ortaya atılmı�tır. Yangın, konuyla 

ilgili çalı�masında bu görü�lerden birini �u �ekilde açıklamı�tır: Okuyucu dinledi�ini 

anlamada o kadar beceri kazanmı�tır ki, az bir dikkat ve gayretle okudu�unu ve dinledi�ini 

anlama arasında hiçbir fark kalmaz. Okuyucu aynı zihinsel ve dilsel becerileri konu�ma 

sürecinde de kullanır. Bu görü�, "ortak anlama süreci" olarak adlandırılmaktadır. Okumayı 

ö�renmek, çocu�un daha önceden ö�rendi�i dilsel i�aretleri yeniden ö�renmesi sürecinden 

ba�ka bir �ey de�ildir. �ster dinleme, ister okuma olsun dilsel i�aretler aynıdır. Fark, sinir 

sistemini harekete geçiren fiziksel uyarıcıların ortamında yatmaktadır. Dinlemede, dilsel 

i�aretlerin fiziksel uyarıcıları havada seslerin yayılması yoluyla sinir sistemini harekete 

geçirir. Okumada, aynı dilsel i�aretlerin fiziksel uyarıcıları yazı �ekillerinden olu�ur ve bunlar 

ı�ık yoluyla göz tarafından algılanarak sinir sistemini harekete geçirir. Okumayı ö�renme 

süreci, çocukların önceden ö�rendikleri ��itsel i�aretleri yeni görsel i�aretlere dönü�türme 

sürecinden ba�ka bir �ey de�ildir. Ortak anlama sürecine ili�kin yapılan ara�tırmaların sonucu 
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�u �ekilde özetlenebilir: Okudu�unu ve dinledi�ini anlama becerileri birbirine çok benzeyen 

süreçlerdir.

 Dinledi�ini ve okudu�unu anlama arasındaki ili�ki ile ilgili olarak son yıllarda farklı 

görü�ler de ortaya atılmı�tır. Okuma ve dinleme becerileri, bir paranın iki yüzü gibi 

dü�ünülürse, dinleme ve okuma, dildeki alıcı becerilerin farklı iki yüzü gibidir. Her ikisi de 

dilin kullanımının içinde yer almaktadır. Her ikisinde de ileti�im açısından avantajlı durumlar 

bulunmaktadır. Dinleyici, konu�macının mimiklerinden anlam çıkarma, konu�macıyı istedi�i 

anda durdurma ve açık olmayan noktalarla ilgili soru sorma gibi avantajlara sahiptir. 

Okuyucu, durma, geri dönme ve tekrar okuma gibi avantajlara sahiptir. Bu farklı avantajlar 

birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Dinleme ve okuma aynı dilsel yeterliliktedir. Pek çok 

ara�tırmacı da dinleme ve okuma becerileri arasında bir ili�ki tespit etmi�lerdir. 

 Okudu�unu anlama becerisinin kullanımında görsel i�lev ne kadar önemliyse, 

dinledi�ini anlama becerisinin kullanımında da i�itsel i�lev o kadar önemlidir. Her iki i�lev de 

insanının anlama becerisiyle ilgilidir. E�er görsel kanal, ö�renmenin en önemli yoluysa, 

i�itsel kanal da, bunun hemen ardından ikincili�i alır. Her �eyden önce i�itme, dil ö�renmede 

ve ki�iler arası ili�kilerde ba�ta gelir. ��itme, bireyin çevreyle ili�ki kurabildi�i temel yoldur. 

Gerçekte, birçok yazar, i�itsel algılama sürecinin görsel süreçten daha önemli oldu�unu 

söyler. Bazı programlar, okuma yetersizli�ini birincil olarak i�itme eksikli�ine yüklerler ve 

onun üzerinde dururlar. Okudu�unu anlama becerisini geli�tirmeye yönelik ö�retim 

etkinlikleri, dinledi�ini anlama becerisinin geli�imini de etkilemektedir. Sonuçta her iki beceri 

de zihnin anlama süreci ile ilgilidir. Okudu�unu anlama becerisi üst düzeyde olan bir ki�inin, 

dinledi�ini anlama becerisi de üst düzeyde olacaktır. Bu yüzden okuma becerisi, dinleme 

becerisine do�rudan etki eden bir unsurdur, denilebilir. 
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 Konu�ma becerisi ile dinleme becerisi arasında do�rudan bir ilgi bulunmaktadır. 

Bunun ba�lıca sebepleri arasında konu�manın birden fazla ki�i arasında olması ve tarafların 

birbirlerini dinlemek zorunda olmalarıdır. Dinleme olmadan konu�ma olmayaca�ı gibi, 

dinleme becerisi geli�memi� olan insanların güzel konu�maları da mümkün olmamaktadır 

(Kaplan, 2004, s. 56). Dinleme ve konu�ma becerileri birbirinden ayrılmaz iki beceridir. 

Çünkü biri olmadan, di�erinin olması dü�ünülemez. Bir ileti�im sürecinde mesajı gönderen 

olması gerekti�i gibi, o mesajı alan birinin de olması gerekir. 

 Yapılan ara�tırmalara göre: 

 1. Do�u�tan i�itme özürlü olanlar konu�mayı ö�renemiyorlar. 

 2. Geli�im dönemi sürerken i�itme becerisini kaybedenlerde konu�ma becerisinin de 

geriledi�i görülüyor. 

 3. Kula�ı sonradan tedavi edilenler yava� yava� konu�maya da ba�lıyorlar. 

Bir toplumda ya�arken kaybolan ve uzun süre sonra bulunan çocukların ilk ö�rendikleri dili 

ve konu�ma becerilerini yitirdikleri görülüyor (Özbay, 2001, s. 10-11).

 Yabancı dil ö�retiminde dinleme becerisinin yeri ve önemi, yabancı dil ö�retiminde 

ya�anan sorunların ardından yapılan çalı�malar sonucunda, dinleme becerisi özellikle 

1960’lardan sonra yabancı dil e�itimcilerinin gözünde giderek önem kazanmı� ve günümüzde 

aktif bir dil ö�renme etkinli�i olarak kabul edilir hale gelmi�tir. Ülkemizde de ö�rencilerin 

yabancı dil e�itiminde gramer, okuma ve yazma gibi becerilerden ziyade konu�ma ve dinleme 

gibi becerileri önemsemektedirler. Dinleme becerisinin önemini vurgulayan ara�tırmacılar, 

günlük hayatta dinleme becerisinin, di�er tüm becerilerden daha yo�un kullanıldı�ını, 

ortalama olarak, konu�tu�umuzun iki katı, okudu�umuzun dört katı ve yazdı�ımızın be� katı 

kadar dinledi�imizi ileri sürmü�lerdir. 1970’lerde dinleme becerisi yabancı dil ö�retiminde 
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eskiye oranla hızlanan bir �ekilde önem kazansa da, Brown’ın (1987) gözlemledi�i gibi, yakın 

bir geçmi�e kadar, pek çok ara�tırmada dinleme becerisi en az üzerinde durulan beceri 

olmu�tur. Dinleme becerisi 1960’larda sözlü dil becerilerinin gündeme gelmesi ile dikkat 

çekmeye ba�lamı�, bu ilgi daha sonraki yıllarda artarak devam etmi�tir. Tüm bu geli�melerin 

tohumları 1969 yılında, Cambridge’de, yabancı dil ö�retiminde dinleme becerisinin temel 

beceriler arasında kabul edildi�i ikinci AILA (International Association of Applied 

Linguistics) konferansında atılmı�tır. Dinleme becerisi üzerine yapılan ara�tırmalar yirminci 

yüzyılın ortalarından itibaren belirgin bir hız ve yo�unluk kazanmı� ve dinleme günümüzde 

aktif bir beceri olarak kabul edilir hale gelmi�tir (Güven ve Sünbül, 2009, s. 171). Dinleme ve 

okuma alıcı beceriler olup anlama; konu�ma ve yazma ise verici beceriler olup anlatma 

yeterli�ini geli�tirmek için önemlidir. Konu�ma, okuma ve yazmanın geli�ebilmesi için 

dinleme becerisinin geli�mi� olması gerekmektedir. Dinleme, insanların do�u�tan getirdi�i bir 

beceridir. Bu beceri konu�ma, okuma ve yazma gibi beceri alanlarının etkili bir �ekilde 

kullanılması bakımından önemlidir. 

�leti�imde dinleme becerisi. �leti�im birey ve çevre arasında gerçekle�en bir 

haberle�me olarak ifade edilmektedir. �leti�im becerisi olarak tanımladı�ımız süreç, her 

�eyden önce dinleme becerisi ile ba�lar. Gerçekten dinleyebilmek için önce beynin, 

gönderilen iletileri bir önko�ul olarak duyabilmeye, görebilmeye ve hissedebilmeye 

geçebilmesini gerektirir (Özer, 2002, s. 89). Dinleme becerisine sahip olmayan en yetenekli 

insan bile ileti�im konusunda eksik demektir. Saygı göstermenin en etkili ve en ekonomik 

yolu kar�ınızdakini dinlemek ve onu anlamaya çalı�maktır.  
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 Dinleyici ileti�imde bazı sorumluluk ta�ımalıdır:  

• Dinleyici öncelikle konu�macının söylediklerini duymalı, konu�macıyı duyamadı�ı 

takdirde ondan daha yüksek sesle konu�masını ve duyamadı�ı kısımları tekrar etmesini 

istemelidir.  

• Dikkatini konu�macıya vermeli ve ona do�ru bakarak etkili ba� hareketleri ile 

inledi�ini ifade etmelidir.  

• Konu�macının mesajları açık olmadı�ında, dinleyici anlamadı�ını ifade etmeli ve 

konu�macıdan açık bir �ekilde anlatmasını istemelidir.  

• Dinleyici konu�macıyı anlamayabilece�inin farkında olmalı ve sabırsız 

davranmamalıdır. Yanlı� anlamalar ve onları takip eden anlatımlar, ileti�im sürecinin ola�an 

bir parçası olarak kabul edilmelidir (akt. Cihangir, 2004, s. 16). Sıralanan maddelere 

bakıldı�ında dinlemede; konu�macı ve dinleyicinin aktif olması yönünün de ortaya konuldu�u 

söylenebilir.   

�leti�imde temel dinleme ilkeleri �unlardır:  

• Amacımız olmalı.  

• �stekli olmalıyız.  

• Ele�tirel dinlemeliyiz.  

• Tahmin ederek dinlemeliyiz.  

• Not alarak dinlemeliyiz (Robertson, 2004, s. 52-53). Bu ilkeleri göz önünde 

bulunduran dinlemeler, insanını öz saygısını, kabiliyet ve ilgilerini geli�tirir.  

Dinleme Süreci  

 Dinleme, ses ve konu�maların anlamlandırılarak zihinde yapılandırıldı�ı karma�ık bir 

süreçtir. Bu süreç i�itme, anlama ve zihinde yapılandırma a�amalarını içermektedir. ��itme, 
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dinleme sürecinin ilk a�amasıdır. Bu a�amada sesler ve konu�malar i�itilmektedir. �kinci 

a�amada sesler ve konu�malara dikkat yo�unla�tırılmakta, ilgi duyulanlar ve gerekli 

görülenler seçilmektedir. Seçilen bilgi ve dü�ünceler sıralama, sınıflama, sorgulama, ili�ki 

kurma, analiz, sentez, de�erlendirme gibi çe�itli zihinsel i�lemlerden geçirilerek bireyin ön 

bilgilerine göre anlamlandırılmaktadır. Son a�amada ise anlamlandırılan bilgi, duygu ve 

dü�ünceler bireyin ön bilgileriyle birle�tirilerek bütünle�tirilmekte ve zihnindeki yapıya 

yerle�tirilmektedir (MEB, 2009, s. 13). Böylece i�itilenler zihinde yapılandırılmakta ve 

dinleme süreci de tamamlanmı� olmaktadır 

 Moore’a (2000, s. 120-122) göre, dinleme aktif bir süreç olup, birbirine ba�lı üç 

basamaktan meydana gelmektedir. Bu basamaklardan ilki “dikkat”, ikincisi “anlama”, 

üçüncüsü ise “de�erlendirme”dir. Moore bu basamakları �öyle açıklamaktadır:  

 1. Dikkat Süreci: Dinlemede dikkat konu�an ki�iye ve gönderilen iletiye odaklanmayı 

içerir. Dikkat, bazı etkinlikleri durdurmaktır: Konu�mayı durdurmak, kıpırdamayı durdurmak, 

çe�itli konularda dola�an zihni durdurarak konu�anın söylediklerine dikkat kesilmek. Kısaca 

çevrede olup biten ba�ka her �eyle alakayı kesmek dikkat sürecini olu�turur.  

 2. Anlama Süreci: Anlama süreci, alınan bilginin mantıksal i�leme tabi tutulmasını 

içerir. Bu a�amada dinleyen bilgiyi de�erine ve kendisi ile ilgili olmasına göre yargılayarak 

seçer ve düzenler.  

 3. De�erlendirme Süreci: Dinlemenin son basama�ı de�erlendirmedir. Bu a�amada 

dinleyen; mesajı inançlarına göre ölçüp tartar, konu�anın güdülerini ve mesajın geçerlili�ini 

sorgular, sunulan fikirlere yönelik �üphelerini ortaya çıkarır, konu�anın fikirlerini 

mükemmelli�in standartları ile kar�ıla�tırır, söz edilmeyen hususları ve mesajı nasıl 

geli�tirece�ini dü�ünür, kısaca söylenenleri de�erlendirir. De�erlendirmelerde ki�i, sahip 
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oldu�u inanç ve de�erleri temel alır (Durmu�, 2013, s. 50). Dikkat süreci, anlama süreci ve 

de�erlendirme süreçlerine bakıldı�ında dinlemenin aktif bir süreç oldu�u ve konu�macının 

anlattıklarını dikkatlice dinlemek, anlamak ve yorumlamak olarak da söylenebilir. 

 Dinlemeyi etkileyen faktörler. E�itim sürecinde her insanın zamanla edindi�i dinleme 

kültürü ve alı�kanlıkları vardır. Ö�renme ortamlarında her birey birbirinden farklı bili�sel ve 

duyu�sal dinleme tutum ve alı�kanlıkları geli�tirir. �nsanlar arasındaki dinlemede kültürel 

alı�kanlıklar arasındaki farklılıkları, aldıkları e�itimle birlikte birçok etken belirler. Konu, zaman, 

ö�renme ortamının çe�itli�i, dinleyicinin amacı, verici, alıcı ve kanal gibi unsurlar dinlemenin 

niteli�ine etki eder. Bunlar dinleyicinin bazen etkin, bazen edilgen; bazen gönüllü, ilgili, bazen de 

gönülsüz ve ilgisiz tavır sergilemesine neden olur (Karadüz, 2010, s. 44). Dinleme,  sözel olması 

nedeniyle kalıcılı�ı di�er anlama faaliyetlerine göre daha azdır. Bununla birlikte dinleme sırasında 

olu�an �artlar da dinlemeyi büyük ölçüde olumlu ve olumsuz olarak etkilemektedir. Dinlemenin 

amacına ula�abilmesi ve etkili olabilmesi için bazı etkenlerin istenilen düzeyde olması gerekir. Bu 

etkenler, dinleyicinin kendisine ba�lı olabilece�i gibi konu�macıya veya çevreye de ba�lı olabilir.

Fizyolojik faktörler, ö�rencinin duyma yetisiyle ilgilidir ve ö�retmenin ö�renci 

özelliklerini bilerek davranması gerekir. Dinlemeyi etkileyen fiziki faktörler e�itim 

ortamlarının fiziki yapılarıyla da yakından ilgilidir. Okullarda kalabalık sınıfların bulunması, 

oturma düzeninde bireyselli�in ön plana çıkmaması, dinleme becerilerini olumsuz yönden 

etkilerken; U �eklinde bir oturma düzeni ve kalabalık olmayan sınıflar dinleme becerisinin 

geli�tirilmesinde etkilidir. Dinleyicilerin “olumsuz ruh hâli” yeterince ilgi çekmeyen bir konu 

veya konu�macıdan kaynaklanan olumsuzluklar, dinleyenin yeterince motive edilememesi 

dinlemeyi etkileyen psikolojik faktörlerden bazılarıdır. E�itilmi� bir hafıza, kelime 

hazinesinin geni� olması, kültürel olarak pasif dinleyici tercihinden vazgeçilmesi dinleme 

e�itimini veren ö�retmenin gerekli mesleki bilgiye sahip olması, seçilen konuların ö�renci 
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seviyesine uygun olması ve bir amaca hizmet etmesi dinleme becerisinin geli�tirilmesinde 

önemli di�er faktörlerden bazılarıdır (Çiftçi, 2001, s. 165). Fiziki faktörler, dinleyenin, 

dinleme esnasında iyi bir �ekilde ö�renmeyi gerçekle�tirebilmesi için çok önemlidir. Fiziki 

�artlar ne kadar iyile�tirilirse ö�renci kendine göre daha iyi stratejiler gerçekle�tirecektir.

Psikolojik faktörler, dinleyenin, içerisinde bulundu�u olumsuz ruh hâli, dinleyerek 

algılamadaki en önemli engeli olu�turmaktadır. Olumsuz ruh hâlinin kayna�ı, ki�inin özel 

ili�ki ve durumlarından kaynaklanabilece�i gibi vericiden (ö�retmen, konu�macı vb.), 

dinleme ortamından ve konu içeri�inden de kaynaklanabilir. Vericinin olumsuz tutum ve 

hareketleri, dinleyenlerde pasif tepkilere yol açabilir. Meselâ, otoriter ö�retmen tipinden 

ö�rencilerde geriye kalan, ço�u zaman, ö�retmenin disiplini sa�lama ve otoriteyi temin için 

yaptı�ı hareketler ve ortaya koydu�u tavırlar manzumesidir. Aynı �ekilde, ideal disiplini 

sa�layamayan, pasif ö�retmen tipi de ö�renme ve algılama bakımından ö�rencide olumsuz 

psikoloji meydana getirmektedir. Dinleme ortamının yanlı� düzenlenmesi, ısı, ı�ık, ses 

(gürültü) gibi unsurların olumsuzlu�u da negatif psikoloji olu�turur: Dikkati da�ıtabilir, 

karamsarlık yaratabilir. Konu içeri�i de dinleyenin psikolojisi açısından son derece önemlidir. 

Ö�rencileri motive etmek için her zaman ilgi ve algılama düzeylerini göz önünde 

bulundurmaktayız. Bu, iç motivasyonun sa�lanması açısından da çok gereklidir. Dinleme için 

hazırlanan metnin, hedef kitlenin algılama düzeyinin üzerinde olması, dinleyenleri, “mümkün 

oldu�u kadar anlayayım” dü�üncesinden çok, “nasıl olsa anlayamam, öyleyse dinlememe 

gerek yok” dü�üncesine götürür (Çiftçi, 2001, s. 172-173). Hedef kitlenin ilgi alanının dı�ında 

kalan bir dinleme metni de dinleyenlerde pasif tepkiler olu�turabilir.

Zihinsel faktörler, motorize bir dinleme için hafızanın e�itilmi� olması �arttır. 

Dinleme, canlı ve dinamik bir faaliyettir. Muhakeme, mukayese, analiz ve yorumlama, 
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dinleme faaliyeti boyunca sürekli de�i�erek gerçekle�ir. Konuyu, akı�ı içerisinde, birikimler 

e�li�inde takip etmek yo�un bir zihin faaliyetini gerektirir. Nasıl ki, gereksiz “ııııı, iiiii”lere 

yer vermeyen motorize konu�ma için, ileriki ya�larda entelektüel sürmenajdan kurtulmak için 

hafızayı e�itmemiz gerekiyorsa, aynı �ekilde, dinlemede ve kavramada da konu�madaki ııııı, 

iiiii gibi kesintilerle yani tembel ve hantal bir algılamayla, ileriki ya�larda da eksik 

kavramayla kar�ıla�mak istemiyorsak, hafızayı, temel e�itimin bitimine kadar süreklilik arz 

eden programlarla e�itmeliyiz (Özpınar, 1998, s. 25). Ö�rencilere zihinsel etkinliklerle 

yardımcı olmalı ve geli�imleri sa�lanmalıdır. 

 Okuma e�itiminde amaç sessiz ve hızlı okumak, aynı ölçüde do�ru ve hızlı 

kavramaktır. Do�ru ve hızlı kavrayabilmek için ise geli�mi� bir kontekst gücüne ihtiyaç 

vardır. Çünkü hızlı okumada tek tek kelimelerin üzerinde durmayız. Gözün netlik alanlarına 

giren anlamlı söz gruplarını takip ederek kavramaya çalı�ırız. Dinlemede de aynı yolu izleriz. 

Di�er ileti�im özelliklerini saymazsak, aradaki fark, sadece ileti�im aracının ses olu�udur. 

Dinlerken de teker teker kelimelerin üzerinde de�il, söylenen sözlerin bütünlük ta�ıyan 

anlamları üzerinde dururuz (Aksan, 1995, s. 221). Bu nedenle iyi bir dinlemenin temel 

�artlarından biri de aktif birikimle beraber pasif birikimin de geli�tirilmi� olmasıdır.  

  Sonuçta, dinleme de yo�un bir zihin faaliyeti gerektirmektedir. Bu nedenle daha 

verimli bir dinleme için mutlaka geli�mi� bir kelime servetine ve buna ba�lı olarak kontekst 

gücüne ihtiyaç vardır. Özellikle tartı�ma gibi, hızlı gerçekle�en ve çabuk kavramaya ve 

dü�ünmeye dayanan ileti�im türlerinde dinlemenin zihinsel yönü ön plâna çıkmaktadır 

Konu faktörü, dinleyicilerin ilgilerinin dı�ında kalan, seviyelerinin üzerinde olan, 

anahtar kelime ve kavramları yeterince tanınmayan konular, iyi bir dinleme materyali 

olu�turmazlar. Bu nitelikteki konular, e�er zorunlu ve görev gere�i bir dinleme faaliyeti ise 
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sahte dikkate neden olur. Maksatsız ve serbest bir dinleme faaliyeti ise dikkatin ba�ka 

gereksiz unsurlara kaymasına veya dinleyenlerin dikkatlerinin da�ılmasına yol açar. 

  Dinleme etkinli�i için materyal hazırlarken konuların ö�rencilerin ilgileri ve ki�ilik 

geli�im dönemleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. Elbette bütün ö�renciler 

için ortakla�a ilgi duyulacak bir konu belirlemek her zaman mümkün olmayacaktır. " �lginç 

olmayan konu yoktur, ilgilenmeyen insanlar söz konusudur." sözü do�rudur; ancak, böyle 

dü�ünerek kendimizce ilgi çekici olan konuları sunamayız. Ö�renciler, dinlerken sıkılmamalı, 

ilgiyle ve zevk duyarak takip etmelidir. Aksi hâlde fizikî, fizyolojik ve di�er unsurlar uygun 

olsa bile sa�lıklı bir dinleme gerçekle�mez. Bu durumda, her zaman ö�rencilerin ilgilerini 

çekecek konular üzerinde mi, dinleme çalı�maları yapılmalı? Ö�renciler, hayatın içerisinde 

belli durumlarda ilgilerini çekmeyen konuları da dinlemek zorunda kalmayacaklar mı? 

Mutlaka kalacaklardır (�nan, 1998, s. 66). Bunun için bilgi, kültür ve uzmanlık konuları 

kullanılmalı, ancak bunlara daha ileri sınıflarda yer verilmelidir. 

�yi bir dinleyici olmanın özellikleri. Dinleme insan hayatının büyük bir kısmını 

kapladı�ına göre bu uzun zamanı iyi de�erlendirmek gerekir. �yi bir dinleyici olmak için 

�unlara dikkat etmek gerekir:  

 1. �yi bir dinleyici bilgi birikimi ve tecrübe kazanmanın yollarından birinin dinleme 

oldu�unu bilir. 

 2. Söylenenlerin tam ve do�ru �ekilde anla�ılması; incelik ve derinlikleriyle 

kavranması; bilgi, duygu ve dü�üncelerin do�ru ve etkili bir �ekilde anla�ılıp aktarılabilmesi 

iyi bir dinleyici olmaya ba�lıdır. 
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 3. Dinleme ile ilgili do�ru alı�kanlıkları ve yetenekleri kazanmak istekli, amaçlı ve 

kurallı bir dinleme ile sa�lanabilir. �steksiz, amaçsız ve kuralsız bir dinleme sadece vakit 

öldürmektir. 

 4. Dinlerken, dinleme stratejilerini kullanmak da iyi bir dinleyici olmanın 

yollarındandır. Mesela dinlerken not alabilmek için konu�macıyı dikkatle dinlemek ve gerekli 

görülen hususları not almak iyi bir dinleyici davranı�ıdır. 

 5. Söylenenleri tam ve do�ru anlama, konu�ma akı�ı sırasında dikkatin da�ılmaması 

ile mümkündür. Bu sebeple de dinleme stratejilerini kullanmak gerekir.  

 6. Dinleme eyleminden önce ön hazırlık yapılması da iyi bir dinleyici olmanın 

yollarındandır.  

 7. Dinlenenler üzerinde önceden bilgi birimimine ve fikire sahip olunabilir. Bu bilgi 

ve fikirlerle uyum içerisinde olabilece�i gibi farklı da olabilir. Bunun dı�ında dinlenenler 

arasında anla�ılmayan, anla�ıp benimsenmeyen bilgi ve fikirler de olabilir. Bunlara açıklık 

getirmek için konu�macıya sorular sorulmalıdır (Aras, 2004, s. 31-33). �yi bir dinleyici olmak 

Türkçe ö�renmeyi hızlandırır. Yukarıda bahsedilen maddelere dikkat edilen bir e�itimle 

Türkçe ö�renmeyi geli�tirmek daha kolay olacaktır. 

Dinleme türleri. Gönüllü veya gönülsüz dinleme,  dinlemede önemli noktalardan 

birisi de dinleyicinin istekli veya isteksiz olmasıdır. Dinleyicinin dinleme esnasında istekli 

veya isteksiz olması arasında çok büyük fark vardır. E�er dinleyici baskı altında dinleme 

eylemini gerçekle�tiriyorsa bunun adı dinleme de�il, i�itmedir. Çünkü dinleyici, duyduklarını 

anlamlandırmaz ve duydukları onun için dı�arıdan gelen bir gürültüden farklı de�ildir. Bu 

yüzden isteyerek dinleme çok önemlidir. Gönülsüz dinlemenin ise e�itsel açıdan da hiçbir 

katkısı yoktur. Umagan (2007), gönüllü dinlemeyi “insanların hiçbir tepkiye maruz kalmadan 
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kendi istekleri do�rultusunda katıldıkları dinleme türüdür” �eklinde tanımlamı�tır. Umagan 

(2007), gönülsüz dinlemeyi ise “derse ya da konuya ilgi duymayan ama o etkinli�i de 

katılmak zorunda kalan ki�ilerin sergilemi� oldukları bir dinleme türü” (Umagan, 2007, s. 

154) �eklinde tanımlamı�tır. Motivasyona dayalı dinleme, dinleyicinin her türlü psikolojik ve 

fiziksel engele dayanarak dinlemesi durumunda bu tür ortaya çıkar. Bu tür bir dinlemenin 

gerçekle�ebilmesi için ö�rencinin konuya ilgi duyması �arttır. Ö�renci konuya ilgi duyuyorsa 

veya konuyu dinlemenin kendisine faydası olaca�ını dü�ünüyorsa dinlemenin kalitesi 

artacaktır. Dolayısıyla konu�madan önce ö�renciye konunun kendisi için yararlarından 

bahsetmek faydalı olabilir (Özbay, 2005). Ö�renciye derse ba�lamadan önce konu hakkında 

bilgi vermek onun dinleme yaparken kullanaca�ı stratejileri de etkileyebilir. 

Sempatik veya antipatik dinleme,  “Bazı dinleyiciler konu�macıyı veya konuyu 

sempati ile dinler, bakı� ve davranı�larıyla iyi niyetlerini ortaya koyarken; antipati a�ır 

basanlar, konu�macıya ve konuya kar�ı olumsuz bir tavır takınabilirler. Konu�macıya duyulan 

sevgi ya da nefret yüzünden i�ittiklerini yargılamadan benimseme veya reddetmekle 

sonuçlanan dinleme türüdür” (Özbay, 2005, s. 76). Umagan (2007, s. 154), antipatik dinleme 

için “dinleyicilerin konu�macıya önyargılı yakla�maları, konu�macının bütün hareketlerinden 

olumsuz anlam çıkarmaya, içinde bulundukları sıkıcı ortamdan konu�macıyı sorumlu 

tutmalarına neden olur. Ö�retmen ve ö�renci arasında daha önce ya�anmı� olumsuz olay bu 

tür dinleme etkinli�inin olmasına zemin hazırlar” demi�tir.  

Seçmeli dinleme, konu�anın söylediklerinden sadece kendini ilgilendiren bölümleri 

duyarak di�er söylenilenleri dinlememektir (Özbay, 2005, s. 76). Arı (2008) ise, seçici 

dinlemede dinleyicilerin konu�anın vermek istedi�i mesajın anla�ılmasını sa�layacak bilgi 

parçacıklarına yo�unla�tıklarını belirtmi�tir. Böylece yo�unla�ılan parçalar dinlenilerek 
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anlatılan tam olarak anla�ılabilir. Cihangir (2004, s. 49) ise, “seçerek dinleyenler, kar�ıdakinin 

söylediklerinden sadece ilgilendiklerini dinlemekte, di�er söylenenleri dinlememektedirler” 

seçerek dinlemeyi etkisiz dinleme türleri ba�lı�ı altında ele almı�tır. Yalçın (2006, s. 132) ise, 

“bu tür dinleme, hızlı konu�maları anlayabilmek, tartı�malarda konu�macının söylediklerinin 

özünü yakalayabilmek için yapılan bir çalı�madır. Dinleyici, konu�an ki�inin kullandı�ı söz 

öbekleri arasından, verilen mesajın anla�ılmasına yardımcı olacaklar üzerinde dikkat kesilir ve 

sadece o bölümleri dinleyerek söylenileni tam ve do�ru olarak kavrayabilir” �eklinde 

belirtmi�tir.  

Etkin dinleme, bu dinlemeyi Özbay (2005, s. 77), “dinlenen konuyu kesinlikle 

anlamakla neticelenen dinleme türüdür” �eklinde tanımlamı�tır. Ünalan (2006) etkin 

dinlemeye, aktif dinleme demi�tir ve aktif dinlemenin ön �artını dinlemeye hazır olmak 

�eklinde belirlemi�tir. Cihagir (2004, s. 42), “etkin dinleme için dinlemeye istekli ve hazırlıklı 

olmalı, dikkatimizi konu�macıya vermeli, onun duygu ve dü�üncelerini açıklayabilece�i kabul 

edici bir ortam yaratmalıyız”. Cihagir (2004), aktif dinleme açısından Ünalan (2006) ile 

paralellik göstermektedir. Ünalan’a (2006, s. 51) göre, aktif dinleyici olmak için ders 

süresince �unlar yapılmalıdır: ders süresince kendisine sorular sorunuz, aralarda konunun ana 

noktalarını özetleyiniz, sonuçları kendi kendinize çıkartınız, ana dü�ünceleri kendi 

ayrıntılarından yazınız, derste geçen dü�üncelerin hayatla ili�kisini kurunuz.  

  Ünalan (2006) aktif dinlemenin üstünlüklerinde bahsederken devamlı ve bilinçli bir 

�ekilde geri bildirim kurulması, kar�ıdakiyle yalnızca i�itmek amacıyla de�il de dinlemek 

amacıyla ileti�ime geçilmesi, böylece kar�ıdakine güven ve huzur verilmesi üzerinde 

durmu�tur. Bunların yanında aktif dinlemenin üstünlüklerinden örtük anlamları ortaya 

çıkarması ve bir kimseyi daha iyi tanımamızı sa�laması üzerinde de durmu�tur. 
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Katılımlı dinleme, “Katılımlı dinlemeye kimi ara�tırmacılar ileti�imli dinleme adını 

vermi�lerdir. Bu tür dinlemede, konu�macıya onu dinledi�imizi, söylediklerine de�er 

verdi�imizi hissettirmeye çalı�ma söz konusudur. Bu dinleme türü, hayatın her safhasında 

yapılabilece�i gibi özellikle �ikâyetlerin dinlenmesi ve problemlerin çözülmesi alanında etkili 

olmaktadır” (Özbay, 2005, s. 78). Yalçın (2006, s. 132) ise, “katılımlı dinleme kar�ımızdaki 

insana, onu dinledi�imizi hissettirmeye dayanan bir dinleme türüdür. Dinleyenin, 

konu�macıya dinlediklerini yansıtması ve böylece konu�macıya dinledi�ini göstermesiyle 

olu�ana psikolojik bir rahatlama sa�lama durumudur” �eklinde belirtmi�tir. 

Ele�tirel dinleme, ele�tirel dü�ünmenin unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Paul, Binker, Jensen ve Kreaklau (1990, s. 56-102), ele�tirel dü�ünme stratejilerini iki ana 

grupta toplamı�lardır: 

  1. Duyu�sal stratejiler,  

2. Bili�sel stratejiler,  

  Ele�tirel dü�ünme stratejilerini toplam otuz üç farklı boyutta listeleyip ardından her bir 

stratejiye ili�kin ilkeleri açıklamı�lardır. Ele�tirel dinleme ise, bili�sel stratejiler içerisinde yer 

almı�tır. “Ele�tirel dinleme dinlediklerimizin do�ru ve mantı�a uygun olup olmadıklarını 

belirlemektir” (Özbay, 2005, s. 79). Akyol (2010), ise ele�tirel dinlemeyi, transfer edici 

dinlemenin ileri bir boyutu olarak dü�ünmektedir ve ona göre ele�tirel dinleme günümüzde 

daha çok önem kazanmı�tır; çünkü her gün medya vasıtasıyla yüzlerce propaganda veya ikna 

edici konu�ma ve görsel sunuyla kar�ıla�ıyoruz. Bunları de�erlendirmek için de ele�tirel 

dinleme stratejisine ihtiyacımız vardır.  Ele�tirel dinleme yaparken de kendimize soraca�ımız 

bazı sorular �unlardır: 

  • Konu�macının sözleri, kendi uzmanlık alanına mı yanıyor?  
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• Verdi�i bilgi hangi tarihte ortaya konulmu�tur?  

•Konu�macının öne sürdü�ü dü�üncelerle vardı�ı sonuç birbiriyle ba�lantılı mı? 

• Konu�macının ortaya koydu�u dü�üncelerle benim birikimim arasında ne gibi 

benzerlikler bulunmaktadır?  

• Konu�ma niçin, hangi ortamda ve neden yapılmaktadır? Yalçın (2006, s. 135 ).

Terapatik dinleme, özel sorunları dinlemekle ilgilidir ve ilkö�retim düzeyindeki 

çocuklar için uygun de�ildir. Daha ziyade psikologların, rehber ö�retmenlerin yapmı� oldu�u 

dinlemeler bu türe girer. Aile içi durumlarda da kullanılabilir” (Akyol, 2010, s. 19). Bu 

dinleme türü ile konu�macı kar�ısındaki birey ile özel konular konu�arak problem varsa di�er 

dinleme türlerine göre daha kolay ö�renebilir ve çözüm önerileri sunabilir.

Transfer edici dinlemenin, ö�retimde en çok kullanılan tür oldu�undan ve bu dinleme 

türünün temel amacının mesajı anlamak oldu�undan bahseder. Dinleyici burada konu�manın 

ana fikrini belirleyerek topladı�ı bilgileri daha sonra kullanmak amacıyla düzenlemelidir 

(Akyol, 2010). Bu dinleme türünde, fikirleri organize etme, genellemeler yapma, not alma, 

kendi kendini kontrol gibi stratejiler kullanılabilir. 

Stratejik dinleme, “Dinleyici kendi iç dünyasında, dinlediklerinin sonucunun nereye 

varaca�ını tahmin etmeye çalı�ır” (Umagan, 2007, s. 153). Burada önemli olan geli�igüzel 

dinleme de�il stratejiyi kullanarak dinlemedir. Örne�in tahmin etme ve ana fikir belirleme 

etkili dinleme stratejilerinde bazılarıdır. Tahmin etme stratejisinde dinleyiciler, dinleme 

öncesi tahminde bulunarak dinleme sürecinde konu�macının sa�ladı�ı ipuçlarından ve verdi�i 

bilgilerden faydalanarak tahminlerini sürekli yenilerler (Akyol, 2010). Ana fikir belirleme de 
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ise dinleyiciler, ana dü�üncenin pe�indedir. Ana dü�ünceyi elde ettikten sonra di�er ayrıntıları 

anlamaya çalı�ırlar. 

Estetik dinleme, ö�retmenler, genellikle bu dinleme �eklinin ö�rencilerde geli�mi�

oldu�unu dü�ünürler. Oysa bu do�ru bir kanaat de�ildir. Aksine ilkö�retim ikinci kademe 

ö�rencilerinin estetik dinleme becerileri geli�tirilmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca bu dinleme türü 

ile ö�renciye edebiyat sevdirilebilir. Çünkü bu dinleme türünde amaç, bir hikâye veya �iir 

okuyarak ö�rencinin bundan zevk almasını sa�lamaktır (Özbay, 2010).  Akyol (2010, s. 10) 

ise, “estetik dinleme haz almak ve e�lenmek amacıyla yapılan dinlemedir. �arkı ve türküleri, 

okunan �iirleri, anlatılan hikâyeleri, izlenilen filmleri vb. dinlemek estetik dinleme etkinlikleri 

sayılabilir” �eklinde belirtmi�tir.  

�leti�imsel dinleme, ö�rencilerin arkada�ları ve di�er sosyal çevreleriyle 

gerçekle�tirdikleri ve onlardan edindikleri bir dinleme türüdür. Bu dinleme türünde dikkat 

etme, destekleyici tavır ve empati kurma önemlidir. Birey kar�ısında konu�an ki�iyi dikkatle 

dinlemeli, ona dinledi�ini belli etmeli ve duyguda�lık (empati) yoluyla içinde bulundu�u 

durumu anladı�ını göstermelidir. Bu nedenle ö�retmen, ö�rencilerine bu konuda model 

olmalıdır. Konu�urken ö�rencilerin gözüne bakmalı, onları dikkatle dinlemeli aynı zamanda 

ö�rencilerin ileti�imsel olarak yaptıkları güzel davranı�ları ö�rencilerine söylememeli 

hissettirmelidir, onların olumlu davranı�larını peki�tirmelidir. �leti�imsel dinlemenin iki 

stratejisi vardır: kendini de�erlendirme ve duyguda�lık (empati) kurmadır (Özbay, 2010). Bu 

dinleme, ö�retmen-ö�renci ileti�iminde oldukça önemlidir. Buradaki geli�me, ileti�im 

sıkıntılarının ve çatı�malarının giderilmesini sa�layabilir. 

 Dinleme türleriyle ilgili farklı sınıflamalara rastlanmaktadır. Tidyman ve Butterfield 

(1998) yedi tür dinlemeden söz etmektedirler:  
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 1. Basit Dinleme: Telefon konu�maları, arkada�larla konu�ma vb. durumlardaki 

dinleme.  

 2. Ayırt Edici Dinleme: Trafikteki sesleri, hayvan seslerini ayırt etmek; bir �eyi 

vurgularken ö�retmenin sesinde meydana gelen de�i�meleri fark etmek için dinleme.  

 3. Rahatlama �çin Dinleme: �iir, hikâye, çe�itli ses kayıtları dinleme.  

 4. Bilgi �çin Dinleme: Anonslar, dü�ünceleri listelemek için dinleme.  

 5. Fikirleri Düzenleme �çin Dinleme: Farklı kaynaklardan bilgileri düzenleme; 

bulgular üzerinde tartı�ma ve bunları özetlemek için dinleme.  

 6. Ele�tirel Dinleme: Bir tartı�mada, toplantıda konu�macının amacını analiz etmek; 

önyargıları, duyguları, propaganda vb. fark etmek için dinleme.  

 7. Yaratıcı Dinleme: Ho�lanılan müzik, drama vb. dinleme ve dü�üncelerini, hislerini 

kendi kelimeleriyle ifade etmek için dinleme (akt. Do�an, 2007, s.36). En iyi dinleyici, aktif 

dinleyicidir. Konu�macının vermek istedi�i mesajı alma ve yorumlama çabasındadır. Kedisini 

konu�macının yerine koyarak dinler. 

Dinleme A�amaları 

 Dinlemenin hangi a�amalardan olu�tu�u Cihangir (2004, s. 25-27) tarafından �u 

�ekilde sıralanmı�tır:  

 “Algılama a�aması: Dinleme, konu�macının gönderdi�i mesajları algılamaya 

ba�lamaktır. Bu a�amada, yalnızca sözlü ve sözsüz olarak, ne söylendi�ine de�il, nelerin 

söylenmedi�ine de dikkat edilmektedir. Kar�ıdaki ki�inin söyledi�ini algılayabilmek için, 

dikkat etmek, onun sözünü kesmemek ve daha sonra nasıl tepki verilece�ini dü�ünmeden 

dinlemek gerekmektedir.  
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 Anlama a�aması: Konu�macının ne demek istedi�ini ö�rendi�imiz a�amadır. �fade 

edilen dü�ünceleri ve bu dü�üncelere e�lik eden duyguları anlamayı içermektedir. Bu a�amada 

dinleyicinin önceden bildikleriyle yeni bilgiler arasında ba�lantı kurması, onu yargılaması 

gerekmektedir.  

 Anımsama a�aması: Algılanan ve anla�ılan mesajların bir süre için akılda tutulması 

gerekmektedir. Dinleyici, konu�macının iletti�i mesajları daha sonra hatırlayarak, o konular 

hakkında sorular sorar.  

 De�erlendirme a�aması: Mesajları yorumlamayı içermektedir. Konu�macın temel 

amaçlarını ya da gerekçelerini yorumlamaya çalı�maktır. Bu de�erlendirme i�lemi ço�u kez 

bilinçsiz bir �ekilde devam edebilmektedir. De�erlendirme, dinleme etkinli�inin öznel bir 

boyutunu olu�turur.  

 Tepki verme a�aması: Ki�i konu�urken ve konu�masını bitirdikten sonra verilen 

tepkiler olmak üzere iki a�amadan olu�maktadır. Bu tepkiler, konu�an ki�iye verilen 

geribildirimlerdir. Bunlar konu�macıya nasıl hissetti�imizi ve mesajları hakkında neler 

dü�ündü�ümüzü aktarmaktadır” (akt. Kurt, 2008, s. 40-41). Bu a�amalar,  zamana ba�lı, 

a�amasal ve etkile�imsel birer süreçtir. Bu süreçte birey, konu�macının mesajına dikkat 

kesilerek i�itme, i�itilen mesajın kodunu çözerek anlamlandırma, anlamlandırılan mesajı 

hatırlama, mesajla ilgili ele�tirel dü�ünme ve hüküm verme, konu�macıya tepki verme 

a�amalarını uygular. 

Dinleme E�itimi ve Önemi 

 Bir ki�inin, bir gün boyunca yaptı�ı faaliyetler takip edilirse uykuyla geçirilen zaman-

dan sonra en çok dinlemeye ve konu�maya zaman ayrıldı�ı görülecektir. Özellikle geli�en 

teknoloji ile birlikte çe�itlilik kazanan ve yaygınla�an kitle ileti�im araçları dinleme ve izleme 
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becerilerinin önemini daha da artırmı� ve bu becerilerin geli�tirilmesi bir zorunluluk hâlini 

almı�tır. “Sosyal hayatta konu�ma, okuma ve yazma ne kadar önemli ise dinleme de o kadar 

önemli ve gerekli bir beceridir. Aslında insan ili�kilerinin ço�u anlatma ve dinlemeye dayanır. 

Dinleme, bilgi edinmenin, ö�renmenin, anlamanın ba�lıca yollarından biridir. �nsan evde, 

okulda, sokakta, çar�ıda, pazarda… dinleme faaliyeti ile iç içedir. Di�er taraftan, kültürel 

hayatımızın öyle yönleri vardır ki tek taraflı olarak dinleme ile ilgilidir” (Özbay, 2001, s.  9). 

Radyo ve televizyon programlarının, tiyatroların, konferansların, konserlerin dinlenmesi ve 

seyredilmesi ça�ımız insanının vazgeçemeyece�i ihtiyaçları arasındadır. 

 Daha önce de belirtildi�i gibi insano�lu, do�du�u anda okuma, yazma, konu�ma ve 

i�itmesini sa�layacak donanıma sahiptir. Ancak bunlardan sadece i�itme becerisi do�um 

anından itibaren kullanılmaya ba�lanır. “Yeni do�an bebe�in i�itme duyu organı oldukça 

geli�mi�tir. �nsan sesindeki perde ve �iddet de�i�ikliklerinin farkına varabilen bebek, tanıdık 

ve yabancı olan sesi ayırt edebilir” (Senemo�lu, 2005, s. 24). Bundan dolayı ona ayrıca bir 

dinleme e�itimi verilmesi gerekti�i dü�ünülmez. Buna kar�ılık, bebe�in do�du�u anda 

konu�amaması, okuyamaması ve yazamaması sebebiyle verilen e�itimde a�ırlık bu alanlara 

yöneltilir. Oysa birey, do�du�u andan itibaren dinleme ve izleme yoluyla bilgi edinmeye 

ba�lar. Kullandı�ımız be� duyu organından gözlerimiz ve kulaklarımız sadece çevreyle 

ileti�im kurmak ve bilgi edinmemizi sa�lamak için vardır. Ancak bakmak görmek olmadı�ı 

gibi i�itmek de dinlemek de�ildir. Aslında kula�ımızla algıladıklarımızı, beynimizle 

anlamlandırırız.  

 “Ö�rendiklerimizin % 83’ünü görme, % 11’ini i�itme, % 3,5’ini koklama, % 1,5’ini 

dokunma, %1’ini tatma yoluyla elde etti�imiz belirtilmektedir. Günlük ya�antımızda görme 

yoluyla edindiklerimizi bir kenara bırakırsak, ö�renim sürecimizde ö�rendiklerimizin önemli 
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bir kısmı dinleme yoluyla kazanılmı�tır. Okullarımızda ö�retmenlerin pek ço�u düz anlatım 

(takrir) yöntemini kullanmaktadır. Bu durumda ö�rencilerin dinlemeye ayırdıkları zaman 

daha da artmakta, ö�rendiklerinin neredeyse %83’ünü dinleme yoluyla elde etmektedirler” 

(Özbay, 2005, s. 92-93). Winn’e (1988, s. 146) göre, dinleme e�itimi çalı�malarında görselli�i 

kullanarak önemli adımları ve süreci gözden geçirmek, ö�rencilerin bu çalı�madan daha 

yüksek verim elde etmelerini sa�lar. Kingen’e (2000, s. 271) göre, hikâye haritası, dü�ünce 

�eması, tablola�tırma vb. yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır. Bu tür çalı�malar 

ö�rencilerin, da�ınık gibi algıladıkları bilgi parçalarını hatırlamalarını ve bütünle�tirmelerini; 

farklı gibi görünen dü�üncelerin, olayların aslında bir bütünün parçaları oldu�unu fark 

etmelerini sa�layacaktır (Aytan, 2011, s. 33). E�itim ve ö�retim faaliyetlerinde genel 

itibariyle ö�retmenin anlatmasına dayanmasından dolayı ö�rencilerin ders i�leme sürecinden 

verimli bir �ekilde faydalanabilmeleri için seçti�i uygun dinleme türünü kullanmalıdır.  

 Dinleme becerisinin günlük ya�antıda bu kadar yer tutmasının yanı sıra dinleme 

konusunda tam bir beceriye sahip olmanın kazançlarını Arthur K. Robertson �u �ekilde ifade 

etmektedir: Robertson (1999, s. 29-30) en geni� ilgiye sahip olanlar, en iyi dinleyenler, en 

ilginç ve en ba�arılı insanlardır. �yi dinlemeyenlerin sınırlı ilgi alanları vardır ve meslekî 

geli�imlerini ve ki�isel memnuniyetlerini kısıtlarlar. Konu�tu�unuz ki�ilerin ilgisini çeken 

konularla ilgili olmanın, en az üç faydası vardır: Birinci kazanç, konu�macının kendine olan 

saygısını arttırmanız ve kazanan ki�inin kendiniz olmasıdır. Kendine saygı, ki�isel 

verimlilikte en ba�ta gelen özelliktir. Dikkatli dinlemenin ikinci kazancı, dolaylı olarak yeni 

sözcükler ö�renmenizdir. Çalı�malar gösteriyor ki i�leri ne olursa olsun, en ba�arılı insanlar 

en geni� sözcük da�arcı�ına sahip olanlardır. Üçüncüsü, etkili dinleyenler do�rudan 

e�itilirler. Herkesin uzman oldu�u bazı alanları ve kendi yetenekleri vardır. Etkili dinleyici, 
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kar�ısındakinin sadece tarzını de�il, onun mesajındaki içeri�i de kavrar ve bunlardan 

faydalanmasını bilir”.  

 Osada’ya (2004, s. 54) göre dinleme, dil becerileri içerisinde bu kadar önemli bir yer 

tutmasına kar�ın hem günlük hayatta hem de e�itim-ö�retim süreçlerinde ihmal edilmektedir. 

“Son zamanlara kadar dinledi�ini anlama hem teorik hem de pratik anlamda çok az dikkat 

çekmi�tir. Di�er üç dil yetene�i (okuma, yazma ve konu�ma) do�rudan dikkat çekerken, 

ö�retmenler, ö�rencilerin dinleme becerilerini yardım almaksızın kendilerinin geli�tirmesini 

beklemektedirler.” Oysa daha önce de belirtildi�i gibi dinleme, insan hayatında di�er dil 

etkinliklerinin hepsinden daha fazla yer tutmaktadır. “Dinleme, anlamanın en önemli 

unsurlarından biri olarak hayatımız boyunca kullandı�ımız bir beceridir. Bu yetene�in 

geli�tirilmesi çok önemlidir. Bunun ölçülmesi ve sınıfta ö�rencinin geli�mesinin kontrolü çok 

zordur. Bu bakımdan ö�renicinin artık ö�retmeni anlamaya ba�ladı�ı bir seviyeden itibaren 

sistemli bir dinleme e�itimi vermek gerekmektedir” (Yalçın, 2002, s. 45). Dinleme, hayatın 

her alanında kullanılan önemli bir etkinliktir ve sosyal ya�amda sa�lıklı ileti�imin, okul 

ya�amında da ö�renmenin ve ba�arının temel basama�ını olu�turmaktadır. Yapılan pek çok 

çalı�mada, dinlemenin hem günlük hayattaki hem de e�itim ö�retim hayatındaki yeri ele 

alınmı�, ileti�im ve ö�renmede önemli bir süreç halini almı�tır. 

 Dinleme e�itimi uygulamaları. E�itimle her beceri geli�tirilebilir. Dinleme becerisi de 

çe�itli uygulamalarla bulundu�u noktadan daha ileri noktalara götürülebilir. Okullarımızda 

dinleme becerisinin e�itimine yönelik uygulamalar, dinleme metinleri kapsamında ele 

alınmaktadır. Ders kitaplarında hikâye, masal, efsane, �iir vb. edebi türler kullanılarak bu 

becerinin geli�tirilmesine yönelik çalı�malar planlanmı�tır.  Ancak sadece bu tür çalı�malarla 

yetinmek, dinleme e�itimini dar bir çerçeve içinde sıkı�tırmak anlamına gelir. 
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 Dil, günlük hayatın her anında var olan, insanları çevrelemi� bir varlıktır. Dilin günlük 

hayatta kullanıldı�ı her durum ve ortam dil e�itiminde bir araç olarak ele alınabilir. Bu 

yüzden dinleme becerisinin e�itiminde de metin temelli çalı�maların yanında günlük hayatta 

kar�ımıza çıkan çe�itli dinleme durumlarından da yararlanılması gerekir. Böyle bir yakla�ım, 

e�itim çalı�malarının çe�itlendirilmesi anlamına da geldi�i için hedef kitleyi olu�turan 

bireylerin faaliyetlere katılımını sa�lama ve e�itimlerden yüksek verim alma açılarından 

yararlı olacaktır.  

 E�itim çalı�maların çe�itlendirme, di�er dil becerilerinde oldu�u gibi dinleme 

becerisinin geli�tirilmesinde de üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Hep aynı 

veya benzer uygulamaları yapmak ö�rencilerin sıkılmasına neden olur. Bunun önüne geçmek 

için de günlük hayatın içinden çe�itli dinleme durumları (yönergeler, reklamlar, duyurular, 

tarifler, haberler, hava durum vb.) tespit etmek ve bu örneklerden yararlanarak e�itim 

çalı�maları planlamak uygulamalara renk katacaktır. 

 Dinleme becerisinin e�itimine yönelik yapılacak çalı�malarda edebi türlerin dı�ında; 

haberler (TV radyo), hava durumu (TV radyo), kısa videolar, yol tarifleri, reklamlar (TV-

radyo), dikte çalı�maları  (�arkı ve türkü sözleri dikte ettirme vb.), çe�itli duyurular, 

bilgilendirici metin içeren radyo programları, yemek tarifleri, çocuk oyunları, yönergeleri 

takip çalı�ması, fıkralar, alı�veri� problemleri gibi materyallerden ve uygulamalardan 

yararlanılabilir.   

 Bütün bu örneklere ek olarak günlük hayatın içinden çe�itli kaynaklar yapıp bunları da 

uygulamalara dâhil edilebilir (Do�an, 2012, s. 40-41). Ö�renme faaliyeti gerçekle�tirilirken 

dinleme etkinlikleri çe�itlendirmek gerekmektedir. Bundan hareketle yukarıda verilen 

etkinliklerin kullanılması dil ö�renmek için büyük fayda sa�layacaktır.  
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Dinleme Stratejileri 

 Dinleme becerileri fark edilmeden kazanılan ve kullanılan eylemlerdir. Dinleme 

stratejileri ise, dinlerken anlama sürecinin her hangi bir nedenle kesintiye u�radı�ı 

durumlarda, dinleyenin sorunu çözmek ve anlamayı sürdürmek için bilinçli olarak 

ba�vurdu�u i�lemlerdir (Chamot, 1995). Do�al olarak edinilen becerilerin aksine, belirli bir 

amaca ula�mak için bir plân ve program dâhilinde strateji e�itimine gerek duyulabilir. 

 Strateji kullanımı ile dinleyenin dil performansı arasında ili�kili oldu�u çe�itli 

ara�tırmalarla ortaya konmu�tur. �leri düzeydeki dil ö�rencilerinin, ba�langıç 

düzeyindekilerden daha fazla sayıda strateji kullandıkları, strateji seçiminde bilinçli ve esnek 

davrandıkları, ba�langıç ve ön-orta düzey ö�rencilerinin ise strateji kullanımından ziyade 

somut bilgiye ihtiyaç duydukları, dinleyecekleri metin hakkında �artlandıkları, yüzeysel bilgi 

edindikleri görülmü�tür (O’Malley, Chamot ve Kupper, 1989, s. 422).Ö�rencilerin dinleme 

stratejilerini alırken, Türkçeyi bilme düzeylerine göre dinleme strateji kullanımlarının 

de�i�ti�ini ifade etmeleri, yukarıdaki söylenenleri desteklemektedir (Oxford, 1990, s. 66-75). 

Dil ö�renirken ö�rencilerin dinleme stratejilerini kullanmaları Türkçeyi bildikleri kadar da 

de�i�ebilir.   

  Teng’e (1998, s.68) göre dinleme stratejileri meta-bili�sel, bili�sel ve sosyal etkili 

olmak üzere üç ana ba�lık altında toplanmı�tır. Meta-bili�sel stratejiler, bilginin dinleme 

yoluyla edinilmesinde planlama, izleme ve de�erlendirme gibi amaçlar için kullanılır. Bili�sel 

stratejiler ise ön hazırlık yapma, düzenleme, özetleme ve ayrıntıya dökme gibi yollarla bilgiyi 

i�lemede kullanılır. Dinleme becerisinde konu�an ve dinleyen olmak üzere iki taraf bulunması 

nedeniyle, di�er stratejilere göre daha önemli oldu�u dü�ünülen sosyal etkili stratejiler ise 
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i�birlikçi ö�renme, detay sorma, ö�renme ortamında duyguları yönetme gibi stratejilerden 

olu�ur.  

Temur (2010, s. 310), dinleme stratejilerini genel olarak dinleme öncesi, dinleme sırası 

ve dinleme sonrası �eklinde sınıflandırılmaktadır. Dinleme öncesinde kullanılan stratejiler 

daha çok metni dinlemeden önce anlamayı kolayla�tırıcı tahmin etme, soru sorma gibi 

teknikleri içermektedir. Dinleme sırasında ise dinleyici, dinlediklerini daha iyi anlamak 

amacıyla not alma, vurgu ve tonlamaya dikkat etme gibi stratejiler kullanmaktadır. Dinleme 

sonrasında ise birey dinledi�ini ne kadar anladı�ını test etmek amacıyla soru sorma, notlarına 

göz atma gibi stratejiler kullanmaktadır. Temur’a (2010, s. 310) göre dinleme sürecini tablo 

1’de görüldü�ü �ekilde sıralamaktadır: 

Tablo 1 

Temur’un Dinleme Süreci. 

Dinleme Öncesi 
Daha çok metni dinlemeden önce anlamayı kolayla�tırıcı 

tahmin etme, soru sorma gibi teknikleri içermektedir.  

Dinleme Sırası 

Dinleyici, dinlediklerini daha iyi anlamak amacıyla not 

alma, vurgu ve tonlamaya dikkat etme gibi stratejiler 

kullanmaktadır.  

Dinleme Sonrası 

Birey dinledi�ini ne kadar anladı�ını test etmek amacıyla 

soru sorma, notlarına göz atma gibi stratejiler 

kullanmaktadır. 
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Güne� (2007) dinlemede izlenecek sıraya ili�kin yaptı�ı sınıflamada dinleme 

öncesinde dinlemeyi planlama tekniklerine (ön bilgileri harekete geçirme, dinleme ortamını 

inceleme vb.); dinlemede anlama teknikleri (soruları belirleme, açıklayıcı noktaları not alma 

vb.), bilgiyi yapılandırma teknikleri (ana ve yardımcı dü�ünceyi belirleme vb.) ve bilgiyi 

düzenleme tekniklerine (özetleme vb.); dinleme sonrasında ise konu�mayı de�erlendirme 

tekniklerine (sunumu de�erlendirme, dinleme amacına ula�ma durumunu belirleme vb.) yer 

vermektedir. Yapılan bu tasnifin, yapılandırmacı yakla�ımın genel özelliklerini yansıttı�ı 

söylenebilir. 

Ku�çu (2010, s. 85-96) dinlemede izlenecek sırayı yapılandırmacı yakla�ım 

do�rultusunda ele almakta; buna göre süreci; dinleme öncesi (ön hazırlık, zihinsel hazırlık, ön 

bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimeler, tahmin, amaç belirleme, tür-yöntem ve teknik 

belirleme), dinleme a�aması (sözlü anlama, zihinde yapılandırma, bilgiyi uygulama) ve 

dinleme sonrası �eklinde açıklamaktadır (akt. Melanlıo�lu, 2012, s. 1585).   

Kavcar vd. (2004, s. 49)  sistemli bir �ekilde verilen dinleme e�itimiyle ö�rencilere 

kazandırılacak dinlemeye ili�kin yeterlikleri, �u �ekilde ifade etmektedir: 

• �zlenen bir filmde, oyunda geçen olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve 

sonuçlarını açıklayabilme. 

• Ba�lıca ki�ilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini belirtebilme. 

• Dinlenen bir konu�manın, izlenen bir filmin ya da oyunun ana dü�üncesini kavrayıp 

ifade edebilme. 

• Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını cümlenin geli�inden ya da kelimenin yapısından 

çıkarabilme. 

• Kelime türetme yollarından yararlanarak kelime da�arcı�ını zenginle�tirebilme. 
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• Temel dü�ünceleri sırasıyla kavrayabilme. 

• Dil ve anlatım özelliklerini sezebilme. 

• Dinledi�i metnin türünün farkına varma. 

Melanlıo�lu’a (2012, s. 1590) göre dinlemede kavramayı destekleyen stratejiler �u 

�ekilde belirtilebilir: 

• Uygun dinleme stratejisini kullanma için dinleme amacını belirleme. 

•.Dinlenecek materyalle ilgili önceki bilgilerini harekete geçirme ve dinlenenle 

ili�kilendirme. 

• Dinleme esnasında dinlenen materyalle ilgili önemli görü�lere odaklanma. 

•. Dinleme sürecini izleme. 

• Dinleme sonucunda dinlenen materyalle ve dinleme süreciyle ilgili de�erlendirmede 

bulunma. 

 Demirel’e (1999 s. 36–37) göre dinleme süreci genel anlamda dinleme öncesi, sırası 

ve sonrası olmak üzere üç a�amadan olu�maktadır.  Bu ba�lıklar altında yapılması gerekenleri, 

tablo 2 de görüldü�ü �ekilde sıralamaktadır: 
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Tablo 2 

Demirel’in Dinleme Süreci. 

Dinleme Öncesi 

1. Tanıtma: Dinlenecek konu hakkında genel bilgi verilir. 

2. Kestirme: Konu hakkında ö�rencilerin tahminleri alınır. Dinlenecek metnin ba�lı�ı 

söylenerek içerik tahminlerinin sınırı daraltılır. 

3. Yeni kelimelerin ö�retimi: Dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve gerekirse yeni 

cümle kalıpları ö�retilir. Yeni ö�renilen kelimeler, bilinen cümle kalıplarıyla yeni 

ö�renilen cümle yapıları da bilinen kelimelerle verilir. 

4. Amaçlı dinleme: Dinleme etkinli�inin amacı belirlenir. 

Dinleme Sırası 

1. Ö�retmen metni yüksek sesle okur. 

2. Ö�rencilerin, metni dinlerken farklı tonlama ve vurgulara dikkat etmesi sa�lanır. 

3. Ö�rencilerden dinleme sonunda sorulacak sorulara cevap verebilmeleri için gerekli 

gördükleri yerleri not etmeleri istenir. 

Dinleme Sonrası 

1. Dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verilir. 

2. Dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özeti çıkarılır. 

3. Dinlenen metinle ilgili resimlerin ya da cümlelerin olay sırasına göre dizilmesi istenir. 

4. Dinlenen metne uygun ba�lık önerilir. 

Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu (2012), Kavcar vd. (2004), Güne� (2007) 

ve Ku�cu’nun (2010) görü�lerine baktı�ımızda hocalarımız genellikle Türk ö�rencilere göre 

dinleme süreci sınıflandırmalarını yapmı�lardır. Yabancı ö�rencilere göre bir sınıflandırma 

yapmamı�lardır fakat bu sınıflandırmalar yabancı ö�rencilerin dinleme öncesi, dinleme sırası 

ve dinleme sonrası kullandıkları stratejileri belirleyebilmek için çalı�mamıza fayda 

sa�lamı�tır.  
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Bölüm II: Yöntem 

Ara�tırmanın Modeli 

Yin (1994) ve Yıldırım & �im�ek’e (2005) göre durum çalı�ması (1) Güncel bir 

olguyu kendi gerçek ya�am çerçevesi (içeri�i) içinde çalı�an, (2) Olgu ve içinde bulundu�u 

içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadı�ı, (3)Birden fazla kanıt veya veri 

kayna�ının mevcut oldu�u durumlarda kullanılan, görgül bir ara�tırma yöntemidir. Durum 

çalı�masının “nasıl” ve “niçin” sorularının temel alan,  ara�tırmacının kontrol edemedi�i bir 

olgu veya olayı derinli�ine incelenmesine olanak veren ara�tırma yöntemi oldu�unu söylemek 

mümkündür (Erdem, 2008, s. 7). Bogdan ve Biklen’e (1992) göre, durum çalı�ması deseninde 

bir duruma ili�kin birey, ortam, süreç gibi etkenler bütüncül bir yakla�ımla ara�tırılır ve ilgili 

durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır. Durum 

çalı�maları karma�ıklı�ı açısından de�i�ik yapılarda olabilir. Genellikle bir denek ya da bir 

alanla ilgili tüm bilgilerin toplanması, gözden geçirilmesi ve içeri�inin analiz edilmesi 

�eklinde uygulanır. Çoklu durum çalı�malarında aynı özelli�e sahip bireyler belirlenerek her 

bir durum ayrı ayrı incelenir. Sonra incelenen özelli�in her bir durumda ortaya çıkı�ındaki 

benzerlikler ve farklılıklar tespit edilir (Sanalan vd, 2012, s. 6). Bu çalı�ma, nitel ara�tırma 

yakla�ımlarından durum çalı�ması yöntemi ile desenlenmi�tir.  

Ara�tırmanın Çalı�ma Grubu 

Çalı�ma, Balıkesir Üniversitesinde ö�renim gören 50 yabancı uyruklu ö�rencinin 

katılımı ile gerçekle�tirilmi�tir. Ara�tırmanın katılımcısı ö�renciler, farklı bölümlerde ö�renim 

gören yabancı ö�renciler arasından seçilmi�tir.  
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Çalı�mada gerek duyulan bilgilerin toplanması için tüm evrene ula�ma güçlü�ü göz 

önüne alınarak, “küme örnekleme” yakla�ımı ile örneklem alma yoluna gidilmi�tir. Bu 

yakla�ım gere�ince çalı�manın evreni, Balıkesir Üniversitesinde ö�renim gören yurt dı�ından 

gelmi� yabancı uyruklu ö�rencilerdir. Bu ö�renciler arasından Balıkesir Üniversitesi 

ö�rencilerinden 50 ki�i örneklem olarak seçilmi�tir. 

Küme örneklemede önceden belirlenmi� bir dizi ölçütün kar�ılanması söz konudur 

(Yıldırım ve �im�ek, 2013, s. 140). Bu amaçla, ara�tırmaya katılan ö�rencilerin;  

1.Yabancı uyruklu olması,  

2. �leri düzey ö�renci olması,  

3. Lisans ö�renimini sürdürüyor olması,  

4. Bir ve daha fazla yıl Türkiye’de bulunmu� olmaları, 

ölçütleri dü�ünülerek çalı�ma grubu olu�turulmu�tur.  

Çalı�ma için gerekli verilerin toplanmasında Türkiye dı�ından gelmi� yabancı uyruklu 

ö�rencileri tanımak ve haklarında derinlemesine bilgi sahibi olmak amacıyla ki�isel bilgi 

formları olu�turulmu�tur. Görü�me formlarıyla, lisans düzeyinde Türkçeyi ikinci dil olarak 

ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme stratejileri gözlemlenmi�tir. 

50 yabancı uyruklu ö�rencilerden 10’arlı 5 grup olu�turulmu�tur. Odak grup 

görü�melerle yarı yapılandırılmı� görü�me ve tartı�mada grup dinami�inin etkisini kullanarak, 

ö�rencilerden derinlemesine bilgi edinilmesi amacı güdülmü�tür. Bilgiler ses kayıt cihazıyla 

kayıt altına alınmı�tır. 
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Ara�tırmanın Katılımcıları 

Ara�tırma 2013-2014 yıllarında Balıkesir Üniversitesi’nde ö�renim gören yurt 

dı�ından gelmi� yabancı uyruklu toplam 50 ö�renci ile yürütülmü�tür. Katılımcılar, 

ara�tırmaya gönüllülük ilkesi dikkate alınarak dâhil edilmi�tir. 

Tablo 3 

Ö�rencilerin Cinsiyet ve Türkiye’de Ya�adıkları Yıl Da�ılımı. 

 f % 

Cinsiyet 

Erkek 38 76.0 

Kız 12 24.0. 

Toplam 50 100 

Türkiye’de Ya�adıkları Yıl Da�ılımı 

1 yıl 18 36.0 

2 yıl 16 32.0 

3 yıl 11 22.0 

4 yıl 5 10.0 

Toplam 50 100 

Tablo 3’e bakıldı�ında ara�tırmaya katılan ö�rencilerin 38’si erkek, 12’si kızdır.  

Katılımcıların ço�u, 1-2 yıldan beri Türkiye’de ya�amaktadırlar. Tablo 2’de ö�rencilerin ya�, 

sınıf ve Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe e�itimi alma da�ılımları verilmi�tir. 
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Tablo 4 

Ö�rencilerin Ya�, Sınıf ve Türkiye’ye Gelmeden Önce Türkçe E�itimi Alma 

Da�ılımları. 

    f % 

Ya� Da�ılımı 

17-25 ya� 42 84.0 

26-35 ya� 8 16.0 

Toplam 50 100 

Türkiye’ye Gelmeden Önce Türkçe E�itimi Alma Da�ılımı 

Evet 12 24.0 

Hayır 38 76.0 

Toplam 50 100 

Sınıf Da�ılımı 

1. sınıf  18 36 

2. sınıf 16 32 

3. sınıf 11 22 

4. sınıf 5 10 

Toplam 50 100 

Tablo 4’e bakıldı�ında ara�tırmaya katılan ö�rencilerin 42 ki�isi 17- 25 ya�ları 

arasında, 8 ki�isi 26-35 ya�ları arasındadır; bu ö�rencilerin 38 ki�isi Türkiye’ye gelmeden 

önce Türkçe e�itimi almamı�, 12 ki�isi almı�tır. Ö�rencilerin 18 ki�isi sınıfta, 16 ki�isi ikinci 

sınıfta, 11 ki�isi üçüncü sınıfta, 5 ki�isi de dördüncü sınıfta okumaktadır. 
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Ö�rencilerin ya� ve sınıf da�ılımına bakıldı�ında ö�rencilerin daha çok 17-25 ya�

aralı�ında; bir ve ikinci sınıfta oldukları görülmü�tür. Ara�tırmaya katılan yabancı uyruklular 

%76 gibi büyük bir oranla Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe e�itimi almadıklarını ifade 

etmi�lerdir. Tablo 5’te ö�rencilerin ülkelerinin da�ılımı verilmi�tir.  

Tablo 5 

Ö�rencilerin Ülkelerinin Da�ılımı. 

Ülke f (%) 

Azerbaycan 8 16 

Türkmenistan 6 12 

Somali 4 8 

Suriye 4 8 

Rusya 3 6 

Kosova 3 6 

Madagaskar 1 2 

Moritanya 2 4 

Orta Afrika Cumhuriyeti 2 4 

Gana 1 2 

Irak 1 2 

Afganistan 3 6 

Kırgızistan 1 2 

Kazakistan 3 6 

Kenya 4 8 

Endonezya 4 8 

Toplam 50 100 
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Tablo 5’te ara�tırmaya katılan ö�rencilerin ülkelerinin da�ılımı verilmi�tir. Bu göre 

yabancı ö�rencilerden görü�me formuna katılanların da�ılıma baktı�ımızda; Kafkas ve Orta 

Asya ülkelerinden gelen ö�rencilerin, Afrika ve Ortado�u ülkelerinden gelen ö�rencilere göre 

daha fazla oldukları görülmektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Ö�renci ki�isel bilgi formu. Türkçeyi ikinci dil olarak ö�renen yabancı uyruklu 

ö�rencilerin stratejilerini belirlemek, bazı ki�isel bilgilere ihtiyaç duyuldu�u için, ara�tırmacı 

tarafından hazırlanan ki�isel bilgi formuyla ara�tırmaya katılan ö�rencilerin ya�, cinsiyet, 

yaptıkları dinleme etkinlikleri, ara�tırmanın alt amaçları açısından önemlidir. 

Görü�me Formu. Görü�me, önceden belirlenmi� ve ciddi bir hedefe yönelik yapılan, 

kar�ıdaki ki�iye soru sorma yöntemiyle ara�tırmacının yanıt aldı�ı etkile�ime dayalı bir 

ileti�im sürecidir. Tanımda geçen, belirtilen süreç, kar�ılıklı yapılacak bu ileti�imin süre�en 

ve dinamik yapısını ifade eder. Bu dinamik yapı, kar�ılıklı bir etkile�ime dayalı bir ba�

kurmayı gerektirir. Görü�me sürecinin planlı ve amaçlı olması özelli�i ise görü�me tekni�ini, 

bir sohbet olmaktan farklı kılar ve onu hedeflere yönelik planlanmı� bir veri toplama çabası 

yapar. Görü�mede kullanılan soru ve cevap yöntemi de veri toplarken bir ili�kiyi kurma ve 

veriye ula�ma yolu olarak nitelendirilebilir. Yapılandırılmı�, yarı yapılandırılmı�, 

yapılandırılmamı� ve odak grup görü�me teknikleri vardır (Yıldırım ve �im�ek, 2005, s. 119-

120). Türnüklü’e (2000) göre, yarı yapılandırılmı� görü�me tekni�i, yapılandırılmı� görü�me 

tekni�inden biraz daha esnektir. Bu teknikte, ara�tırmacı önceden sormayı planladı�ı soruları 

içeren görü�me protokolünü hazırlar. Buna kar�ın ara�tırmacı görü�menin akı�ına ba�lı olarak 

de�i�ik yan ya da alt sorularla görü�menin akı�ını etkileyebilir ve ki�inin yanıtlarını açmasını 
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ve ayrıntılandırmasını sa�layabilir (akt. Erbakırcı, 2005, s. 5). Yarı yapılandırılmı� görü�me 

tekni�inin ara�tırmacıya sundu�u en önemli kolaylık görü�menin önceden hazırlanmı�

görü�me protokolüne ba�lı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve kar�ıla�tırılabilir 

bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve �im�ek, 2004, s. 283).  Bu görü�menin amacı,  Türkçeyi ikinci 

dil olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin lisans düzeyinde kullandıkları dinleme 

stratejilerini belirlemektir. 

 Görü�medeki soruların amacı ö�rencilerin bilgilerini ölçmek de�ildir. Onların Türkçe 

ö�renirken dinleme becerisini hangi stratejilerle geli�tirdiklerini bilmemiz çalı�mamıza yön 

verecektir. Ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileri ile ilgili nitel veriler elde edebilmek 

için ara�tırmacı tarafından 11 sorudan olu�an bir görü�me formu hazırlanmı�tır. Yabancı 

uyruklu ö�rencilerle yarı yapılandırılmı� görü�me yapılmı�tır. Görü�me 50 ö�renciyle 

gerçekle�mi�tir. Görü�me yapılırken ara�tırmacı not alma tekni�inden faydalanmı�tır. 

Ö�rencilerle gönüllülük esasına göre görü�meler tamamlanmı�tır. Yarı yapılandırılmı�

görü�me tekni�ine göre, gruplarla 6 hafta boyunca görü�ülmü� verilen cevapların sıklıkları 

tablolara dökülmü�tür. 

Bu görü�menin amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin 

kullandıkları dinleme stratejilerini belirlemektir. Görü�medeki soruların amacı ö�rencilerin 

bilgilerini ölçmek de�ildir. Onların Türkçe ö�renirken dinleme sürecinde kullandıkları 

dinleme öncesi, dinleme sırası, dinleme sonrası stratejilerini bilmemiz çalı�maya yön 

verecektir.  

Görü�me Formu. Ö�rencilerle yarı yapılandırılmı� görü�meler yapılmadan önce 

ara�tırmacı tarafından hazırlanan sorular ile pilot bir görü�me yapılmı�tır. Pilot çalı�ma 

yapma, ara�tırma yönteminin denenmesi için önemli bir olanaktır. Pilot çalı�malar, gerçek 
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çalı�manın yapılaca�ı ki�iler ve durumlara olası en yakın ko�ullarda gerçekle�tirilir (Ersoy ve 

Yalçıno�lu, 2012, s. 75).  

Görü�me formunun geçerlili�i ve güvenilirli�i. Görü�me formu hazırlanırken, 

formun geçerli�ini ve güvenirli�ini artırmak amacıyla nitel ara�tırma yakla�ımlarının temel 

unsurlarından biri olan veri toplanma araçları öncelikle zenginle�tirilmi�tir. Yabancı uyruklu 

ö�rencilerle daha önceden küçük grup çalı�maları yapılarak onların dinleme e�itimi ile ilgili 

kullandıkları stratejiler tespit edilmi�tir. Tespit görü�me formu onların görü�lerine göre 

hazırlanmaya çalı�ılmı�tır. Ayrıca görü�me formu sadece ara�tırmacı tarafından 

hazırlanmamı�, Türkçe bölümü ara�tırma görevlisi ve yüksek lisans ö�rencisinden olu�an iki 

uzman tarafından incelenerek güvenirlili�i sa�lanmaya çalı�ılmı�tır. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalı�mada ö�rencilerin dinleme esnasında anlamakta güçlük çektikleri dil 

kullanımları kültüre ba�lı olarak farklı oldu�undan aynı ülkeden gelen yabancı uyruklu 

ö�renciler ile belirli zaman dilimlerinde yarı yapılandırılmı� görü�meler yapılmı�tır.  

Bütün veriler toplandıktan sonra yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme stratejileri, 

hangi sıklıkta zorluk olu�turdu�u da tespit edilerek sınıflamalar yapılmı�tır. 

Verilerin Toplama Takvimi 

 Görü�meler 50 ki�iden olu�an yabancı uyruklu ö�rencileri, 10’arlı 5 grup olu�turarak 

yapılmı�tır. Birinci grup ile 2014 �ubat ayının 21. günü, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey 

E�itim Fakültesi 201 nolu sınıfta, 14.00-16.00 saatleri arasında 10 ö�renciyle toplandıktan 

sonra ö�rencilere görü�me formları da�ıtılarak formların doldurulması istenmi�tir. Ö�renciler 

ile yarı yapılandırılmı� görü�meler yapılıp onların verdikleri cevaplar üzerinden yeni sorular 
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sorularak dinleme stratejileri ö�renilmeye çalı�ılmı�tır. Ö�rencilerin söyledikleri stratejiler ile 

ilgili neden bu stratejileri kullandıkları hakkında görü�leri alınmı�tır.   

�kinci grup ile 2014 Mart ayının 12. günü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi TÖMER sınıfında, 10.00-12.00 saatleri arasında 10 ö�renciyle bir araya gelindi. 

Ö�rencilere görü�me formları da�ıtılarak formların doldurulması istendi. Ö�renciler ile yarı 

yapılandırılmı� görü�meler yapılarak onların verdikleri cevaplar üzerinden yeni sorular 

sorularak, kullandıkları dinleme stratejileri tespit edilmeye çalı�ılmı�tır. Ö�rencilerin 

söyledikleri stratejiler ile ilgili neden bu stratejileri kullandıkları ile ilgili görü�leri alınmı�tır.   

Üçüncü grup ile 2014 Mart ayının 31. günü, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık-

Mühendislik Fakültesi kantininde 14.00-16.00 saatleri arasında 10 ö�renciyle bir araya 

gelindi. Ö�rencilere görü�me formları da�ıtılarak formların doldurulması istendi. Ö�renciler 

ile yarı yapılandırılmı� görü�meler yapılarak onların verdikleri cevaplar üzerinden yeni 

sorular sorularak, kullandıkları dinleme stratejileri tespit edilmeye çalı�ılmı�tır. Ö�rencilerin 

söyledikleri stratejiler ile ilgili neden bu stratejileri kullandıkları ile ilgili görü�leri alınmı�tır.   

Dördüncü grup ile 2014 Nisan ayının 9. günü, Balıkesir Üniversitesi Necatibey E�itim 

Fakültesi konferans salonunda 13.00-15.00 saatleri arasında 10 ö�renciyle bir araya gelindi. 

Ö�rencilere görü�me formları da�ıtılarak formların doldurulması istendi. Ö�renciler ile yarı 

yapılandırılmı� görü�meler yapılarak onların verdikleri cevaplar üzerinden yeni sorular 

sorularak, kullandıkları dinleme stratejileri tespit edilmeye çalı�ılmı�tır. Ö�rencilerin 

söyledikleri stratejiler ile ilgili neden bu stratejileri kullandıkları ile ilgili görü�leri alınmı�tır.   

Be�inci grup ile 2014 Nisan ayının 24. günü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi TÖMER sınıfında 15.00-17.00 saatleri arasında 10 ö�renciyle bir araya gelindi. 

Ö�rencilere görü�me formları da�ıtılarak formların doldurulması istendi. Ö�renciler ile yarı 
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yapılandırılmı� görü�meler yapılmı�, onların verdikleri cevaplar üzerinden yeni sorular 

yöneltilerek, kullandıkları dinleme stratejileri tespit edilmeye çalı�ılmı�tır. Ö�rencilerin 

söyledikleri stratejiler ile ilgili neden bu stratejileri kullandıkları görü�leri alınmı�tır.   

De�i�ik gün ve saatlerde, farklı ö�rencilerle yapılan görü�melerde ö�rencilerin 

kullandıkları dinleme öncesi, dinleme sırası, dinleme sonrası stratejileri belirlenmeye 

çalı�ılmı�tır. Belirlenen stratejiler dinleme stratejileri ba�lı�ımızda vermi� oldu�umuz tablo 

7’de ki Teng (1998), Temur (2010), Güne� (2007), Ku�cu (2010), Kavcar vd. (2004),   

Melanlıo�lu (2012) ve Demirel (1999) hocalarımızın ortaya koydukları,  dinleme süreci 

sınıflandırmaları göz önüne alınarak de�erlendirilmeye çalı�ılmı�tır. 

Verilerin Analizi 

Nitel verilerin analizinde Strauss ve Corbin (1990), betimsel analiz ve içerik analizi 

olmak üzerek iki yakla�ımdan söz eder (Yıldırım ve �im�ek, 2013, s. 255). Bu çalı�mada 

ara�tırmacının kavramsal yapısını önceden açık bir biçimde ortaya koydu�u ve önceden 

belirlenen temalara göre verilerin yorumlandı�ı “betimsel analiz” yapılmı�tır. 

Yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme stratejileri ile ilgili çalı�ma öncesinde 

ara�tırmacı tarafından olu�turulan bir çerçeveye ba�lı olarak betimsel analiz tekni�i 

kullanılmı�tır. Betimsel analizin, 

1) bir çerçeve olu�turma,   

2) tematik çerçeveye göre verilerin i�lenmesi,  

3) bulguların tanımlanması ve,  

4) bulguların yorumlanması, 
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olmak üzere dört basama�ı vardır (Yıldırım ve �im�ek, 2013, s. 256). Bu çalı�mada, Teng 

(1998), Temur (2010), Güne� (2007), Ku�cu (2010), Kavcar vd. (2004),   Melanlıo�lu (2012) 

ve Demirel’in (1999) ortaya koydukları,  dinleme süreci stratejilerinin sınıflandırmalarına 

ba�lı kalarak çerçeve olu�turulmu� ve veriler, bu temalara ba�lı olarak tasnif edilmi�tir. 

Görü�meler yoluyla elde edilen veriler yukarıdaki hocalarımızın sınıflandırdı�ı üç dinleme 

süreci stratejisine göre frekans (f) ve yüzde (%) oranları verilerek nitel verilerin 

sayısalla�tırılması yapılmı� ve tablolar haline getirilerek sunulmu�tur. Tablolara ba�lı olarak 

kavramsal çerçeveden hareketle verilerin yorumlaması yapılmı�tır. 

Ara�tırmanın Geçerlilik ve Güvenirli�i 

 Ara�tırmanın geçerli�ini ve güvenirli�ini artırmak amacıyla öncelikle nitel ara�tırma 

yakla�ımlarının temel unsurlarından biri olarak veri toplanma araçları zenginle�tirilmi�tir. 

Çalı�mada, ki�isel bilgi formu ve görü�meler yapılmak suretiyle verilerin güvenilir bir 

analizinin yapılması amaçlanmı�tır.  Ö�renci bilgi formları da�ıtılarak formların 6 hafta gibi 

uzun bir zaman diliminde doldurulması istenerek çalı�manın geçerlili�ini artırması bakımında 

önemli oldu�u dü�ünülmektedir. Ayrıca verilerin analizi sadece ara�tırmacı tarafından 

yapılmamı�, Türkçe bölümü yüksek lisans ve doktora ö�rencilerinden olu�an iki uzman 

tarafından incelenerek güvenirlili�i sa�lanmaya çalı�ılmı�tır.  
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Bölüm III: Bulgular ve Yorum 

Dinleme sürecinde yapılan stratejilerle ilgili ülke sınıflandırmaları, dinleme e�itiminin 

düzenli bir �ekilde gerçekle�tirilmesini sa�layaca�ı gibi ö�rencilerin kendi ana dillerine yakın 

dilleri kullanan arkada�larıyla beraber daha kolay fark etmelerine yardımcı olacaktır. Buna 

göre çalı�mamıza katılan ö�rencilerin dil sınıflandırmaları Ahmet Bican Ercilasun’un 

aktardı�ı Merritt Ruhlen'in dil sınıflandırmasına göre tablo 6’da sınıflandırılmı�tır. 

Merritt Ruhlen'in 5 000 civarında tahmin edilen dünya dillerini "Greenberg'in bulu�ları 

ı�ı�ında" önce 23, sonra 12 büyük aileye ayıran sınıflandırmalarını veriyoruz (Ruhlen 1994: s. 

13, 29). 

1. Hoysan (Güney Afrika) 

2.Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika) 

3.Nil-Sahra (Orta Afrika) 

4.Afro-Asyatik (Kuzey Afrika) 

5.(Kuzey) Kafkasya (Güney-Do�u Avrupa) 

6.Kartvel (Güney Avrupa) 

7.Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya) 

8.Ural-Yukagir (Kuzey Avrasya) 

9.Dravit (Güney Hindistan) 

10.Altay (Orta Asya) 

11.Yenisey (Merkezî Asya) 

12 . Kore-Japon-Aynu (Do�u Asya) 

13.Çukçi-Kamçatka (Kuzey-Do�u Asya) 
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14.Eskimo-Aleut (Kuzey Amerika) 

15.Çin-Tibet (Do�u Asya) 

16.Astroasyatik (Güney-Do�u Asya) 

17.Miao-Yao (Güney-Do�u Asya) 

18.Day (=Kaday) (Güney-Do�u Asya) 

19.Astronezya (Pasifik Okyanusu) 

20.Hint-Pasifık (Yeni Gine) 

21.Avustralya (Avustralya) 

22.Na-Dene (Kuzey Amerika) 

23.Amerind (Kuzey ve Güney Amerika). (akt. Ercilesun, 2004, s. 30). 
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Tablo 6 

Ahmet Bican Ercilasun’un Dil Sınıflandırmasına göre Ö�rencilerin Kullandıkları 

Dillerin Da�ılımı. 

Azerbaycan      Altay (Orta Asya) 

Türkmenistan     Altay (Orta Asya) 

Somali                       Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika) 

Suriye               Afro-Asyatik (Kuzey Afrika) 

Rusya                    Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya) 

Kosova                     Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya) 

Madagaskar           Astronezya (Pasifik Okyanusu) 

Moritanya             Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika) 

Orta Afrika Cumhuriyeti    Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika) 

Gana                Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika) 

Irak              Afro-Asyatik (Kuzey Afrika)          

Afganistan       Hint-Avrupa 

Kırgızistan      Altay (Orta Asya) 

Kazakistan        Altay (Orta Asya) 

Kenya         Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika)

Endonezya                 Astronezya (Pasifik Okyanusu) 
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Ahmet Bican Ercilasun’un aktardı�ı Merritt Ruhlen'in dil sınıflandırmasına göre 

ö�rencilerin kullandıkları dilleri tablo 6’ya göre gruplandırdı�ımızda; farklı be� ülkeden gelen 

ö�renciler Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika), farklı dört ülkeden gelen ö�renciler Altay 

(Orta Asya), farklı üç ülkeden gelen ö�renciler Hint-Avrupa, farklı iki ülkeden gelen 

ö�renciler Astronezya (Pasifik Okyanusu), ve farklı iki ülkeden gelen ö�renciler Afro-Asyatik 

(Kuzey Afrika) dil ailelerine mensupturlar. 

Dinleme stratejileri ba�lı�ımızda vermi� oldu�umuz Teng (1998), Temur (2010), 

Güne� (2007), Ku�cu (2010), Kavcar vd. (2004),   Melanlıo�lu (2012) ve Demirel’in (1999) 

ortaya koydukları,  dinleme süreci sınıflandırmaları genel anlamda dinleme öncesi, sırası ve 

sonrası olmak üzere üç a�amadan olu�maktadır. Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu 

(2012), Teng (1998), Kavcar vd. (2004), Güne� (2007) ve Ku�cu’nun (2010) ifade ettikleri 

dinleme süreci sınıflandırmaları, Tablo 7’de birle�tirilmi� ve tablola�tırılmı�tır.  
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Tablo 7 

Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu (2012), Teng (1998), Kavcar vd. (2004), 

Güne� (2007) ve Ku�cu’nun (2010) �fade Ettikleri Dinleme Süreci Sınıflandırmaları 

D�NLEME ÖNCES�
Demirel (1999) 1. Tanıtma: Dinlenecek konu hakkında genel bilgi verilir. 

2. Kestirme: Konu hakkında ö�rencilerin tahminleri alınır. Dinlenecek metnin ba�lı�ı söylenerek içerik 
tahminlerinin sınırı daraltılır. 
3. Yeni kelimelerin ö�retimi: Dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve gerekirse yeni cümle kalıpları 
ö�retilir. Yeni ö�renilen kelimeler, bilinen cümle kalıplarıyla yeni ö�renilen cümle yapıları da bilinen 
kelimelerle verilir. 
4. Amaçlı dinleme: Dinleme etkinli�inin amacı belirlenir. 

Temur (2010) Daha çok metni dinlemeden önce anlamayı kolayla�tırıcı tahmin etme, soru sorma gibi teknikleri 
içermektedir. 

Melanlıo�lu (2012) Uygun dinleme stratejisini kullanma için dinleme amacını belirleme. 
Güne� (2007) Dinlemeyi planlama tekniklerine (ön bilgileri harekete geçirme, dinleme ortamını inceleme vb.); 

dinlemede anlama teknikleri (soruları belirleme, açıklayıcı noktaları not alma vb.), bilgiyi yapılandırma 
teknikleri (ana ve yardımcı dü�ünceyi belirleme vb.) ve bilgiyi düzenleme tekniklerine (özetleme vb.)yer 
vermektedir. 

Ku�cu (2010) Ön hazırlık, zihinsel hazırlık, ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimeler, tahmin, amaç belirleme, 
tür-yöntem ve teknik belirleme 

Kavcar vd. (2004) Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını cümlenin geli�inden ya da kelimenin yapısından çıkarabilme. 
Kelime türetme yollarından yararlanarak kelime da�arcı�ını zenginle�tirebilme. 

Teng (1998) Bili�sel stratejiler;  ön hazırlık yapma, düzenleme, özetleme ve ayrıntıya dökme gibi yollarla bilgiyi 
i�leme. 

 D�NLEME SIRASI 
Demirel (1999) 1. Ö�retmen metni yüksek sesle okur. 

2. Ö�rencilerin, metni dinlerken farklı tonlama ve vurgulara dikkat etmesi sa�lanır. 
3. Ö�rencilerden dinleme sonunda sorulacak sorulara cevap verebilmeleri için gerekli gördükleri yerleri 
not etmeleri istenir. 

Temur (2010) Dinleyici, dinlediklerini daha iyi anlamak amacıyla not alma, vurgu ve tonlamaya dikkat etme gibi 
stratejiler kullanmaktadır. 

Melanlıo�lu (2012) Dinlenecek materyalle ilgili önceki bilgilerini harekete geçirme ve dinlenenle ili�kilendirme. Dinleme 
esnasında dinlenen materyalle ilgili önemli görü�lere odaklanma. Dinleme sürecini izleme. 

Güne� (2007) 
Ku�cu (2010) Sözlü anlama, zihinde yapılandırma, bilgiyi uygulama. 
Kavcar vd. (2004) Temel dü�ünceleri sırasıyla kavrayabilme. Dil ve anlatım özelliklerini sezebilme. Dinledi�i metnin 

türünün farkına varma. 
Teng (1998) Meta-bili�sel stratejiler: bilginin dinleme yoluyla edinilmesinde; planlama, izleme ve de�erlendirme gibi 

amaçlar için kullanılır. 

 D�NLEME SONRASI 
Demirel (1999) 1. Dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verilir. 

2. Dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özeti çıkarılır. 
3. Dinlenen metinle ilgili resimlerin ya da cümlelerin olay sırasına göre dizilmesi istenir. 
4. Dinlenen metne uygun ba�lık önerilir. 

Temur (2010) Birey dinledi�ini ne kadar anladı�ını test etmek amacıyla soru sorma, notlarına göz atma gibi stratejiler 
kullanmaktadır. 

Melanlıo�lu (2012) Dinleme sonucunda dinlenen materyalle ve dinleme süreciyle ilgili de�erlendirmede bulunma. 
Güne� (2007) Konu�mayı de�erlendirme tekniklerine (sunumu de�erlendirme, dinleme amacına ula�ma durumunu 

belirleme vb.) yer vermektedir. 
Ku�cu (2010) Dinleme sonrası. 
Kavcar vd. (2004) �zlenen bir filmde, oyunda geçen olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilme. 

Ba�lıca ki�ilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini belirtebilme. Dinlenen bir konu�manın, izlenen bir 
filmin ya da oyunun ana dü�üncesini kavrayıp ifade etme. 

Teng (1998) Sosyal etkili stratejiler; i�birlikçi ö�renme, detay sorma, ö�renme ortamında duyguları yönetme gibi 
stratejiler. 
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Ara�tırmamız tablo 7’de Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu (2012), Teng 

(1998), Kavcar vd. (2004), Güne� (2007) ve Ku�çu’nun (2010) sınıflandırmaları verilmi� ve 

tablodan hareketle, yabancı ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileri de�erlendirilmi�tir. 

 Türkçenin ikinci dil olarak ö�retiminde ö�rencilerin kullandıkları dinleme süreci 

stratejilerinin toplam da�ılımı ö�renci görü�melerinden hareketle Tablo 8’de verilmi�tir. 

Ö�rencilerin kullandıkları dinleme süreci stratejilerinin toplam da�ılımı. 

Tablo 8 

Ö�rencilerin Kullandıkları Dinleme Süreci Stratejilerinin Toplam Da�ılımı.  

Kategoriler f % 

Dinleme Öncesi 200 100.0

Dinleme Sırası 400 100.0

Dinleme Sonrası 300 100.0

Toplam 900 100 

Tablo 8’e bakıldı�ında yabancı uyruklu ö�rencilerin Türkçe ö�renirken en çok 

kullandıkları dinleme sırası stratejileri;  en az kullandıkları stratejileri ise dinleme öncesi 

stratejileri oldu�u görülmektedir. 
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Tablo 9 

Ö�rencilerin Seviyelerine Göre Uyguladıkları Dinleme Öncesi, Dinleme Sırası ve 

Dinleme Sonrası Stratejilerin Tablosu. 

Seviyeler Ki�i Dinleme Öncesi Dinleme Sırası Dinleme Sonrası 

a1 0 - - - 

a2 0 - - - 

b1 0 - - - 

b2 0 - - - 

c1 50 12 36 24 

Tablo 9’a bakıldı�ında yabancı uyruklu ö�rencilerin Türkçe ö�renirken seviyelerine 

göre uyguladıkları dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejilerinden en çok 

kullandıkları dinleme süreci stratejileri, dinleme sırası stratejileri;  en az kullandıkları strateji 

ise dinleme öncesi stratejileri oldu�u görülmektedir. 

Dinleme Öncesi 

Dinlemeye hazırlanma sürecidir. Hazırlanma süreci ise fiziksel ve zihinsel boyutta ele 

alınabilir. Fiziksel boyut, dinleme eyleminin gerçekle�ece�i ortamın özelliklerinin dinlemeye 

uygunlu�u, sessizlik ve dinlenen kaynakla ilgili durumları; zihinsel boyut ise dinlenecek 

konuya odaklanma (motivasyon konsantrasyon) ile dinlemenin amacını belirlemeyi ifade eder 

(Kılıç ve �ahin, 2012, s. 242). Dinleme e�itimine ba�lamadan önce ö�rencilere anlatılacak 

ders hakkında ön bilgi vermek; ö�rencilerin hem dikkatlerini toplamalarını hem de dersi aktif 

dinlemelerini sa�layabilir.   
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Ö�rencilerin kullandıkları dinleme öncesi stratejileri. 

Tablo 10 

Ö�rencilerin Kullandıkları Dinleme Öncesi Stratejilerinin Da�ılımı. 

Kategoriler f % 

Dinlenecek konu hakkında genel bilgi verme, ön bilgileri 

harekete geçirme ve dinlenecek metinle ilgili sorular sorma 
42 21.0 

Konu hakkında tahmin etme.  21 10.5 

Dinlenecek metnin ba�lı�ına göre içeri�i tahmin etme 40 20.0 

Dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve yeni cümle 

kalıpları ö�renme.  
41 20.5 

Yeni ö�renilen bilinmeyen kelimeler ve ö�renilen cümle 

yapılarını da bilinen kelimelerle verme. 

32 16.0 

Dinleme etkinli�inin amacını belirleme. 24 12.0 

Toplam 200 100.0 

Tablo 10 incelendi�inde ö�rencilerin, dinlenecek konu hakkında genel bilgi verme, ön 

bilgileri harekete geçirme ve dinlenecek metinle ilgili sorular sorma dinlenecek metinde geçen 

yeni kelimeler ve yeni cümle kalıpları ö�renme stratejileri; konu hakkında tahmin etme ve 

dinleme etkinli�inin amacını belirleme stratejilerine göre daha fazla kullanıldı�ı gözlenmi�tir. 

Azeri Ö6 kodlu ö�renci, “Ö�retim görevlisinin dinleme e�itimine ba�lamadan önce 

dinlenecek konu hakkında genel bilgi vererek, bizim konu hakkında ön bilgi edinmemizi 
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sa�ladı�ından dolayı Türkçeyi daha iyi ö�renebildi�imi dü�ünüyorum” diyerek konu 

hakkında verilen genel bilgi yorumlayabilme stratejini kullandı�ı belirtilmi�tir. 

Kazakistanlı Ö38 kodlu ö�renci, “yurtta kaldı�ım Türk arkada�larımla dinleme öncesi 

dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve yeni cümle kalıplarının anlamlarını sorarım”

diyerek bilmedi�i kelimeler ve cümle kalıplarını arkada�larından ö�rendi�ini belirtilmi�tir.  

Azerbaycanlı Ö49 kodlu ö�renci,  “dersi dinlemeden önce i�lenecek konuyla ilgili 

metni önceden okuyarak daha iyi yorum yapabildi�imi gördüm” diyerek dinlenecek konu 

hakkında verilen genel bilgiyi yorumlayabildi�ini ifade etmi�tir.  

Türkmenistanlı Ö12 kodlu ö�renci, “dinleti öncesi dinletilecek konuyla ilgili ö�retim 

üyesinin verdi�i bilgiler benim için çok önemlidir. Dil ö�renirken dinledi�im konuyu daha 

çabuk kavrayabilmemi ve yorumlayabilmemi sa�lıyor” diyerek dinlenecek konu hakkında 

verilen genel bilgiyi yorumlayabilme stratejisini kullanırken buna kar�ılık; Kırgızistanlı Ö37 

kodlu ö�renci ise, “dinlenecek konu hakkında konunun ba�lı�ına göre tahmin yürütmek benim 

için daha kalıcı oluyor” diyerek Türkmenistanlı Ö12 kodlu ö�renci, tam olarak katılmadı�ını 

ifade etmi�, dinlenecek metnin ba�lı�ına göre içerik tahminlerinin sınırlarını daraltabilme 

stratejisine dikkat çekmi�tir. 

Somalili Ö15 kodlu ö�renci, “Ö�retmen bir sonraki hafta için konuyla alakalı ön bilgi 

verdi�inde konunun neyle ilgili oldu�unu, amacının ne oldu�unu dikkatlice dinlerim” diyerek 

dinleme etkinli�inin amacını belirleyebilme özelli�ini kullanmı�tır. 

Suriyeli Ö20 kodlu ö�renci, “Arkada�larımla konu�urken onlar cümleye 

ba�ladıklarında, onları durdurarak cümlenin devamını tahmin etmeye çalı�ırım” diyerek 

kronu hakkında tahminlerde bulunabilece�ini söylemi�tir. 
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Rusyalı Ö23 kodlu ö�renci, “yeni bir kelime ö�renmek için sözlü�e bakarım ve 

anlamını ö�rendikten sonra mutlaka örnek içinde nasıl kullanıldı�ına bakarım. Böylece cümle 

içinde görünce daha da o kelimeyi kavrarım” diyerek dinlenecek metinde geçen yeni 

kelimeler ve yeni cümle kalıpları ö�renebilme stratejisini kullandı�ını söylemi�tir. 

Kosovalı Ö25 kodlu ö�renci, “derste ö�retim üyesinden duydu�um yeni cümle 

kalıpları ve kelimeleri sınıf arkada�larıma sorarak ö�renme sürecimin hızlandı�ını ve Türkçe 

ö�renmenin daha zevkli hale geldi�ini dü�ünüyorum” diyerek dinlenecek metinde geçen yeni 

kelimeler ve yeni cümle kalıplarını ö�renebilme stratejisini kullandı�ını söylemi�tir. 

Madagaskarlı Ö27 kodlu ö�renci, “derse hazırlık yaparken metnin içinde geçen yeni 

ö�rendi�in kelime ve cümlelerin anlamlarını ara�tırırım bu da dersi anlamamı kolayla�tırır” 

diyerek dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve yeni cümle kalıpları ö�renebilme 

stratejisini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Azerbaycanlı Ö4 kodlu ö�renci, “dersi dinleme sırasında veya arkada�larımı 

dinledi�im zamanlarda onların bana anlatmak istediklerinin amacını zorlanmadan 

anlayabilirim” diyerek dinleme etkinli�inin amacını belirleyebilmenin kendisi için kolay 

oldu�unu söylemi�tir. 

Moritanyalı Ö29 kodlu ö�renci, “dinleyece�im metnin ba�lı�ı benim için son derece 

önemlidir; çünkü ba�lı�a bakmadan içerikle alakalı tahmin yürütmede çok zorlanırım ve 

konuyu toparlayamam” diyerek dinlenecek metnin ba�lı�ına göre içerik tahminlerinin 

sınırlarını daraltabilece�ini ifade etmi�tir 

Kazakistanlı Ö40 kodlu ö�renci, “ neden sonuç ili�kisine dayanan birbiriyle ba�lantılı 

konularda zorlanmadan bir sonraki konuyu tahmin edebilirim” diyerek konu hakkında tahmin 

edebilme stratejisini belirtmi�tir. 
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Yabancı Uyruklu Ö�rencilerin, Dinleme Öncesi Kullandıkları Dinleme Stratejilerine 

�li�kin Bulgular ve Yorum 

Demirel (1999) ve Güne�’nin (2007) dinleme öncesi sınıflandırmalarından hareketle 

dinlenecek konu hakkında verilen genel bilgi verme ve ön bilgileri harekete geçirme maddesi 

çıkarılmı�,  

Demirel (1999), Temur (2010) ve Ku�çu’nun (2010) dinleme öncesi 

sınıflandırmalarından konu hakkında tahmin etme, dinlenecek metnin ba�lı�ına göre içeri�ini 

tahmin etme maddeleri çıkarılmı�, 

Demirel (1999), Ku�çu (2010), Kavcar vd. (2004) ve Teng’in (1998) dinleme öncesi 

sınıflandırmalarından, dinlenecek metinde geçen yeni kelimeler ve yeni cümle kalıpları 

ö�renme, yeni ö�renilen bilinmeyen kelimeler ve yeni cümle kalıpları, ö�renilen cümle 

yapılarını da bilinen kelimelerle verme maddeleri çıkarılmı�, 

Demirel (1999), Melanlıo�lu (2012) ve Ku�cu’nun (2010) dinleme öncesi 

sınıflandırmalarından, dinleme etkinli�inin amacını belirleme maddesi çıkarılmı�,  

Çıkan bu maddelere göre, ö�rencilerin görü�lerinin sıklıkları Tablo 10’da verilmi�tir. 

Ö�rencilerin en çok tercih ettikleri dinleme öncesi stratejilerine ait teknikler ayrıntılı 

olarak Tablo 10’da verilmi�tir. 

Dinleme Sırası

Güne�’e (2007, s. 84-85) göre, bireyin öncelikle objektif olarak, yo�unla�masını, not 

almasını, sorular sormasını ve bütünü anlamak için dinlenene zaman tanımasını ifade eder, 

dinleme sırasında bilgiyi anlama, yapılandırma ve düzenleme olmak üzere üç a�amadan 

bahsetmekte ve bu a�amalarda kullanılacak teknikleri a�a�ıdaki gibi sıralamaktadır:  
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 Anlama teknikleri; konu�ma ve bilgiler arasında ba� kurma; soruları belirleme, 

açıklayıcı noktaları not alma, sözel olmayan ipuçlarını gözleme (jestler, ifadeler, duru� vb.) 

anla�ılmayan yerleri belirleme ve sorular sorma, kendi kelimeleriyle konu�manın özetini 

yapma, yeni bir kelimenin anlamını belirlemek için konu�ma bütününden yararlanma. 

 Yapılandırma teknikleri �unlardır: Konu�manın konusunu belirleme, konu�macının 

hareket noktalarını belirleme, ana dü�ünceyi belirleme, yardımcı dü�ünceleri belirleme, 

konu�macının amacını yorumlama, aktarılan bilgileri yeniden kullanmak ve hatırlamak için 

zihinde düzenleme, konu�ma biçimini belirleme, anahtar kelimeleri ve kavramları belirleme, 

kar�ıla�tırmaları ve örnekleri inceleme, bir soruna önerilen çözüm yollarını ya da bir olayın 

nedenlerini inceleme; hayal ve gerçekleri belirleme, olaylarla dü�ünceleri ayırma; birincil ve 

ikincil bilgileri ayırma, konu�manın mantıksal düzenini tanıma, olayların olu� düzenini 

tanıma.  

 Düzenleme teknikleri; grafikler, tablolar, kavram �emaları vb. biçimlerde bilgiyi 

düzenleme, konu�mayı özetleme, konuyu �emalarla ifade etme (Kılınç ve �ahin, 2012, s. 

244). Dinleme sırasında yukarıda anlatılanlar göz önünde bulundurularak ö�rencilerin 

stratejileri arttırılabilir.   

Ö�rencilerin kullandıkları dinleme sırası stratejileri. Tablo 11’de yabancı uyruklu 

ö�rencilerin dinleme sırasında kullandıkları stratejilerin tekniklerinin da�ılımı verilmi�tir.  
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Tablo 11 

Ö�rencilerin Kullandıkları Dinleme Sırası Stratejilerinin Da�ılımı. 

Kategoriler f %

Dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not etme. 44 11.0

Dinlerken önce dinledi�im konunun özünü anlamaya çalı�abilme. 33 8.25

Dinlerken metnin temel dü�ünceleri sırasıyla kavrayabilme. 35 8.75

Dinlerken ana fikir cümlesi çıkarma. 21 5.25

Dinlerken zihnimden sorular sorma, bilgiyi uygulama. 30       7.5 

Dinlerken metinde önemli yerleri not etme. 22 5.5

Ö�retmen metni yüksek sesle okurken ö�retmeni dikkatli dinleme ve 

önemli yerlere odaklanma.
40 10.0

Bir yargıya varmadan önce konu�manın bütününü dinleme. 39 9.75

Konu�macının mesajını tam anlamadı�ımda sorma. 40 10.00

Dinletilen metin veya videoları dikkatlice dinleme. 40 10.0

Konu�macının sözcüklerinin ve kavramlarının benimkiyle aynı anlamda 

olup olmadı�ının farkına varma.
24 6.0

Dinleme etkinli�i yapmak için dinlenecek materyaldeki önemli 

noktalara odaklanma.
32 8.0

Toplam 400 100

Tablo 11 incelendi�inde ö�rencilerin dinleme sırasında dikkati çeken noktaları not 

etme stratejilerini etkin olarak kullandıkları görülmektedir. Ö�rencilerin bir kısmı, ö�retmenin 

metni yüksek sesle okurken ö�retmeni dinledikleri ile dinletilen metin veya videoları 

dikkatlice dinleme stratejilerini uyguladıkları dikkati çekmi�tir.  
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Türkmenistanlı Ö8 kodlu ö�renci, “derste dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları 

not etti�ini, bunun dinleme strateji uygularken daha sonra Türkçeye çalı�ırken hatırlatmayı 

kolayla�tırıyor” �eklinde dü�üncelerini açıklamı�tır.  

 Somalili Ö13 kodlu ö�renci, kendisi için en etkili dinleme sırası stratejilerinden birinin 

zihninde sorular sormak oldu�unu söyleyerek �u �ekilde ifade eder: “zihnimde sordu�um 

sorular konuyu tekrar etmemi ve daha iyi ö�renmemi sa�lıyor”. 

Suriyeli Ö17 kodlu ö�renci,  “metni yüksek sesle okurken ö�retmeni dinlerim” ifadesi 

ile metni daha iyi anladı�ını belirtmi�tir. 

 Azerbaycanlı Ö1 kodlu ö�renci, “�nsanları çok iyi dinlesinler, dikkatini çeken yerleri 

not etsinler”, Kosovalı Ö24 kodlu ö�renci, “konu�macının mesajını tam anlamadı�ımda 

konu�macıya soru sormamın ö�renmemde çok faydası oldu” derken, Türkmenistanlı Ö65 

kodlu ö�renci ise “tam tersi bu yolun hiç faydası olmadı�ını” ifade etmi�tir.   

 Türkmenistanlı Ö50 kodlu ö�renci, “dinleme esnasında konuyu peki�tirmek için 

dikkatimi çeken yerleri not tutarım” diyerek dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not 

edebildi�ini ifade etmi�tir. 

 Ganalı Ö32 kodlu ö�renci, “günlük hayatta gerek bir konu�macıyı dinlerken gerek 

birileriyle konu�urken sürekli yanımda ta�ıdı�ım not defterime dikkatimi çeken noktaları not 

eder daha sonra tekrar ederim” derken dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not 

ederim stratejisini kullanırken, Kenyalı Ö kodlu ö�renci ise, “dinledi�im konu ile ilgili not 

alırsam konuyu anlayamıyorum bunun yerine önce konuyu dinleyerek konunun özünü 

anlamaya çalı�ırım, daha sonra aklımda kalanları not ederim” diyerek dinlerken önce 

dinledi�im konunun özünü anlamaya çalı�ırım stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 
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 Azerbaycanlı Ö5 kodlu ö�renci, “ dinleme yaparken özellikle ö�retim görevlisinin 

“burası önemli” dedi�i ya da ses tonuyla vurgu yaptı�ı yerleri not ederim” diyerek dinleme 

esnasında dikkatimi çeken noktaları not ederim stratejisini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Endonezyalı Ö47 kodlu ö�renci, “ben dinleme yaptı�ım zamanlarda öncelikle konu�an 

ki�inin anlattıklarının bütünü anlamaya çalı�ır, böyle yaparak anlatılan konunun ana fikrini 

daha kolay çıkarabilirim” diyerek dinlerken metnin bütününü anlamaya çalı�ırım stratejisi ile 

dinlerken ana fikir cümlesi çıkarmaya çalı�ırım stratejisini kullanırken, Kosovalı Ö26 kodlu 

ö�renci ise, “konu�macıyı dinlerken zihnimden sorular sormam, bende konunun bütününü 

anlamamda etkili oluyor” diyerek dinlerken zihninden sorular sormanın daha iyi anladı�ını 

ifade etmi�lerdir. 

 Afganistanlı Ö36 kodlu ö�renci, “dinleme esnasında anlatılanın ne ile alakalı 

oldu�unu tespit etmeye çalı�ırım” diyerek dinlerken önce dinledi�im konunun özünü 

anlamaya çalı�ırım stratejisini kullanmı�tır. 

 Kırgızistanlı Ö37 kodlu ö�renci, “ konu�macıyı dinlerken kullanmı� oldu�u 

sözcüklerinin ve kavramlarının benim sözcüklerim ve kavramlarımla ne derece benzer 

oldu�unu fark edebilirim” diyerek konu�macının sözcüklerinin ve kavramlarının benimkiyle 

aynı anlamda olup olmadı�ının farkındayım stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

 Iraklı Ö33 kodlu ö�renci, “ dinleme esnasında bazı kelimeleri çok kavrayamam metnin 

bütününe odaklanırım sonra varsa takıldı�ım noktalar çözümlenmi� olur” diyerek 

konu�macının sözcüklerinin ve kavramlarının benimkiyle aynı anlamda olup olmadı�ının 

farkındayım stratejisini ifade etmi�tir. 
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 Türkmenistanlı Ö10 kodlu ö�renci, “yüksek sesle okuma yapıldı�ında aklımda daha 

çok kalır, çünkü bütün dikkatim oraya yo�unla�ır” diyerek ö�retmen metni yüksek sesle 

okurken ö�retmeni dikkatli dinlerim stratejisini kullandı�ını söylemi�tir. 

 Suriyeli Ö19 kodlu ö�renci, “dinleme sırasında arkada�lara tavsiyem mutlaka kendi 

kendinize soru sorun, anla�ılmayan yerler ortaya çıkacaktır. Soru sormak önemli, zihnimde 

cevabını bulamadı�ım soruları daha sonra ö�retim görevlisine sorarım” derken dinlerken 

zihnimden sorular sorarım. Afganistanlı Ö35 kodlu ö�renci, “ders sırasında zihnimden 

sorarak, zihnimi me�gul etmek istemiyorum, benim tavsiyem metnin bütününü anlamaya 

çalı�maları yeterlidir” diyerek dinlerken metnin bütününü anlamaya çalı�ırım stratejisini 

kullanmı�tır. 

 Ganalı Ö32 kodlu ö�renci, “video izlemek benim için çok kolay, videolara kolay 

ula�ıyorum ve çok zorlanmadan dili ö�renebiliyorum” diyerek dinletilen metin veya videoları 

dikkatlice dinlerim stratejisine dikkat çekmi�tir. 

 Rusyalı Ö21 kodlu ö�renci, “ö�retim görevlisi metni yüksek sesle okurken dikkatlice 

onu dinlerim, çünkü ö�retim görevlisi vurgu yapıyor ve anla�ılır bir �ekilde okuyor 

dolayısıyla daha kolay anlıyorum” diyerek ö�retmen metni yüksek sesle okurken ö�retmeni 

dikkatli dinlerim stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Kosovalı Ö26 kodlu ö�renci, “videolar hem görsel hem de i�itsel oldu�undan 

dikkatimi daha çok çeker, bu da benim Türkçeyi ö�renmemi kolayla�tırır” diyerek dinletilen 

metin veya videoları dikkatlice dinlerim stratejini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Kazakistanlı Ö39 kodlu ö�renci, “Konunun tamamını önce bir kez dinlerim, ne 

anlatılmaya çalı�ılıyor bakarım böylece zihnimde bir �eyler olu�ur” derken dinlerken metnin 

bütününü anlamaya çalı�tı�ını belirtiyor, Afganistanlı Ö34 kodlu ö�renci ise “konuyu 
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dinlerken aynı zamanda zihnimde yorumlar yapar, sorular sorarım” diyor ve dinlerken 

zihnimden sorular sorarım stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Moritanyalı Ö28 kodlu ö�renci, “yabancı uyruklu oldu�umdan ilk ba�ta do�ru cümle 

kuramam diye soru sormaktan çekiniyordum, fakat biraz cesaretlenince anlamadı�ım yerleri 

sorabilmeye ba�ladım bu de�i�imim benim üzerimde dil ö�renirken çok faydalı oldu” diyerek 

konu�macının mesajını tam anlamadı�ımda sorarım stratejisini kullandı�ı belirtmi�tir. 

Endonezyalı Ö48 kodlu ö�renci, “dersi tam olarak dinlemeye çalı�ırım daha sonra 

anlamadı�ım yerleri sorarım” diyerek konu�macının mesajını tam anlamadı�ımda sorarım 

stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Kenyalı Ö44 kodlu ö�renci, “izledi�imiz video, slayt gibi araçları dikkatlice takip 

ediyor olmam hem konuyu anlamamı kolayla�tırıyor hem de e�lenceli oldu�u için 

sıkılmıyorum” diyerek dinletilen metin veya videoları dikkatlice dinlerim stratejisini 

kullandı�ı belirtmi�tir. 

Somalili Ö14 kodlu ö�renci, “Konu�macının söylediklerini kendi dü�üncelerimle 

kar�ıla�tırırım uyu�mayan yerleri konu�macıya sorarım” derken konu�macının sözcüklerinin 

ve kavramlarının benimkiyle aynı anlamda olup olmadı�ının farkındayımdır stratejisini 

kullanırken, Türkmenistanlı Ö9 kodlu ö�renci ise, “konu�macının anlattıklarını kendi kelime 

ve cümlelerimle kar�ıla�tıramam, çünkü dinlerken anlayamıyorum” diyerek konu�macının 

sözcüklerinin ve kavramlarının benimkiyle aynı anlamda olup olmadı�ının farkında oldu�unu 

ifade etmi�tir. 
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Yabancı Uyruklu Ö�rencilerin Dinleme Sırasında Kullandıkları Dinleme Stratejilerine 

�li�kin Bulgular ve Yorum 

Demirel (1999) ve Temur’un (2010) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, 

dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not etme maddesi çıkarılmı�,  

Kavcar vd’nin (2004), dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, dinlerken önce 

dinledi�im konunun özünü anlamaya çalı�ma ve dinlerken metnin temel dü�üncelerini 

sırasıyla kavramaya bilme maddesi çıkarılmı�,    

Ku�cu’nun (2010) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, dinlerken 

zihinimden sorular sorma ve bilgiyi uygulama maddesi çıkarılmı�,  

Demirel’in (1999) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, dinlerken metinde 

önemli yerleri not etme maddesi çıkarılmı�,  

Demirel (1999), Temur (2010) ve Melanlıo�lu’nun (2012) dinleme sırası 

sınıflandırmalarından hareketle, ö�retmen metni yüksek sesle okurken ö�retmeni dikkatli 

dinleme ve önemli görü�lere odaklanma maddesi çıkarılmı�, 

Melanlıo�lu (2012) ve Teng’in (1998) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, 

bir yargıya varmadan önce konu�manın bütününü dinleme maddesi çıkarılmı�, 

Demirel’in (1999) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, konu�macının 

mesajını tam anlamadı�ımdan sorma maddesi çıkarılmı�, 

Melanlıo�lu’nun (2012) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, dinletilen 

metin veya videoları dikkatlice dinleme maddesi çıkarılmı�, 
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Kavcar vd’nin (2004) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, konu�macının 

sözcüklerinin ve kavramlarının benimkiyle aynı anlamda olup olmadı�ının farkına varma 

maddesi çıkarılmı�, 

Teng’in (1998) dinleme sırası sınıflandırmalarından hareketle, dinleme etkinli�i 

yapmak için dinlenecek materyaldeki önemli noktalara odaklanma maddesi çıkarılmı�, 

Çıkan bu maddelere göre, ö�rencilerin görü�lerinin sıklıkları Tablo 11’de verilmi�tir. 

Dinleme Sonrası

 Anderson’a (1988, s. 54) göre dinleme becerisini geli�tirici etkinliklerden biri olan 

dinledi�ini anlama a�amasından sonra, dinledi�ini kalıcı hale getirme düzeyinde not-alma adı 

verilen tekni�in kullanımında, ö�renci dinlediklerini kısa olarak yazılı hale getirebilmelidir. 

Çünkü ö�renci dinledi�i metinle ilgili sorulara aldı�ı yazılı notlar yardımıyla cevap verebilir. 

Bu noktada do�ru not alma tekniklerinin kullanılması için dinleyicinin yazma becerisi 

düzeyinde de bu etkinli�i do�ru olarak gerçekle�tirmek için yeterli olması gerekmektedir (akt. 

Yorulmaz, 2009, s. 46). Dinleme e�itimi sonrası ö�renciler dinleme sırasında aldıkları notları 

da göz önünde bulundurarak almı� oldu�u tekrar ederek kalıcı hale getirmelidirler. Dinleme 

e�itimi sonrası yapılacak stratejilerle ö�renme tamamlanabilir.   
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Ö�rencilerin kullandıkları dinleme sonrası stratejileri. 

Tablo 12 

Ö�rencilerin Kullandıkları Dinleme Sonrası Stratejilerinin Da�ılımı. 

Kategoriler f % 

Dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verebilme. ��� 6 

Dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özetini çıkarabilme. ��� 6 

Dinlenen metne uygun ba�lık önerebilme. 24 8 

Bir daha tekrarlamamak için dinleme sonrası hatalarımı de�erlendirme. 30 10 

Dinleme sonrası metinlerde geçen ba�lıca ki�ilerin genel özelliklerini belirtebilme. 24 8 

Türkçe konu�an bir ki�i ile röportaj yapabilme, ondan bilgi alma ve detay sorma 18 6 

Dinlenilen bir video sonunda de�erlendirmede bulunma. 30 10 

Ders dı�ında arkada�larımla Türkçeyi geli�tirebilmek için tekrar etmek amacıyla 

soru sorma. 

21 7 

Dinlenen bir konu�manın, izlenen bir filmin ana dü�üncesini kavrayıp ifade etme. 24 8 

�zlenen bir filmde geçen olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını 

anlatma. 

27 9 

Dinleme sonrasında yüksek sesle okuma yaparak okudu�um metni daha iyi 

anlayabilmek için özetini çıkarma. 

15 5 

Dinlenen metinle ilgili verilen cümleleri olay sırasına göre dizme. 12 4 

Video izleyerek ö�rendi�im konu daha çok aklımda kalır. 39 13 

Toplam 300 100 
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Tablo 12 incelendi�inde ö�rencilerin video izleyerek ö�rendi�im konu daha çok 

aklımda kalır ve bir daha tekrarlamamak için dinleme sonrası hatalarımı de�erlendirme 

stratejileri etkin olarak kullandıkları görülmektedir. Ö�rencilerin bir kısmı da dinlenen bir 

konu�manın, izlenen bir filmin ana dü�üncesini kavrayıp ifade edebilme stratejisini etkin 

olarak kullandıkları dikkat çekmektedir.

Afganistanlı Ö34 kodlu ö�renci,  “Türkçe ö�renirken filmler izledim, film izlemenin 

bende Türkçe ö�renmemi kolayla�tırdı�ını fark ettim” diyerek izledi�im filmlerde geçen 

olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını ifade edebilece�ini belirtmi�tir. 

Endonezyalı Ö45 kodlu ö�renci, “arkada�larımla yurtta Türkçe sohbet ederken 

anlatılanları daha sonra olay sırasına göre dizebildi�ini” ifade etmi�tir. 

Kırgızistanlı Ö37 kodlu ö�renci, “dinlemesini peki�tirmek için Türkçe �arkı 

dinledi�ini, �arkı dinlemenin de dinleme sonrası yapılan stratejilerden biri olarak” önemli 

oldu�unu ifade etmi�tir. 

 Türkmenistanlı Ö11 kodlu ö�renci, “ders dı�ında arkada�larıyla Türkçe sohbet 

etmenin Türkçe ö�renmesini kolayla�tırmada yardımcı oldu�unu, dinleme etkinliklerini 

çözmede arkada�larıyla ileti�im kurmasının faydasının oldu�unu”  ifade etmi�tir. 

Azerbaycanlı Ö3 kodlu ö�renci, “derste dinleme esnasında izletilen videoların 

dinleme sonrasında Türkçeyi hatırlamada, slayt, �ekil ve foto�rafa göre ö�renmeyi daha çok 

kolayla�tırdı�ını” belirtmi�tir. 

 Suriyeli Ö18 kodlu ö�renci, “ dinleme sonrası e�er anlatılanları iyi dinlemi�sem 

sorulan sorulara cevap verebilir, ba�lık önerebilir ve yazılı, sözlü olarak özetini 
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çıkarabilirim” derken dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verebilirim, dinlenen metnin 

sözlü ya da yazılı özetini çıkarabilirim ve dinlenen metne uygun ba�lık önerebilirim 

stratejilerini kullanırken Orta Afrikalı Ö30 kodlu ö�renci, “dinleme sonrasında yapmı�

oldu�um hataları düzeltmek için analiz yaparım” diyerek bir daha tekrarlamamak için 

dinleme sonrası hatalarımı analiz ederim stratejisini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Kosovalı Ö24 kodlu ö�renci, “ders sonrasında konuyu daha iyi kavramak için ders 

tekrarı yapar ve alı�tırma kitabındaki ödevleri yaparım” diyerek dinleme sonrasında çalı�ma 

kitabındaki alı�tırmaları yaparım stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Orta Afrikalı Ö31 kodlu ö�renci, “dersten sonra aklımda kalanları not ederim. O gün 

derste i�ledi�imiz konularla ilgili arkada�larımla sohbet ederim” diyerek ders dı�ında 

arkada�larımla Türkçe sohbet edebilirim stratejisini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

 Türkmenistanlı Ö9 kodlu ö�renci, “ Türkçe ö�renmemi kolayla�tırmak için sosyal 

ortamda bulunup arkada�larla sohbet ederim ve ayrıca Türkçeyi daha iyi kullanmak için 

röportaj yapabilirim” derken ders dı�ında arkada�larımla Türkçe sohbet edebilirim ve Türkçe 

konu�an bir ki�i ile röportaj yapabilir, ondan bilgi alabilirim stratejilerini kullanırken; Rusyalı 

Ö22 kodlu ö�renci, “ders dı�ında arkada�larımla sohbet edebilirim fakat röportaj yapamam 

çünkü telaffuzumu biraz daha geli�tirmeliyim, ben daha çok kitap okur ödevlerimi yapar ve 

video izlerim” diyerek ders dı�ında arkada�larımla Türkçe sohbet edebilirim ve video 

izleyerek ö�rendi�im konu daha çok aklımda kalır stratejilerini kullanırken Türkçe konu�an 

bir ki�i ile röportaj yapabilir, ondan bilgi alabilirim stratejisini kullanmadı�ını ifade etmi�tir. 

 Kenyalı Ö41 kodlu ö�renci, “Türkçe ö�renirken çokça alt yazılı film izlemeyi tercih 

ederim, izledi�im filmin, yerini, zamanını ve geçen olayları arkada�larıma anlatırım. Böyle 

yapmam benim için günlük hayatta Türkçe konu�mamı ve anlamamı çok etkiledi” derken 
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izlenen bir filmde geçen olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını anlatabilirim 

stratejini kullandı�ını belirtmi�tir.

Madagaskarlı Ö27 kodlu ö�renci, “ben ders sonrası kendimi geli�tirmek için daha çok 

film izlerim, izledi�im filmin ana dü�üncesini kavrayarak filmde geçen olayların yerini 

zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını anlatabilirim” diyerek, dinlenen bir konu�manın, 

izlenen bir filmin ana dü�üncesini kavrayıp ifade edebilirim ve izlenen bir filmde geçen 

olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını anlatabilirim stratejilerini kullandı�ını 

ifade etmi�tir.

Kenyalı Ö42 kodlu ö�renci, “yabancı uyruklu oldu�um için Türklerden çok ilgi 

görüyorum, ben de bu durumu dil ö�renmek için fırsata çeviririm. Kar�ıla�tı�ım insanlarla 

röportaj yaparım, günlün hayatta etrafımdaki insanlarla ileti�ime geçmi� olurum böylece 

Türkçeyi daha hızlı ö�renirim” diyerek Türkçe konu�an bir ki�i ile röportaj yapabilir, ondan 

bilgi alabilirim stratejisini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Somalili Ö15 kodlu ö�renci, “ ders dinledikten sonra sorulara cevap verebilirim,  

tuttu�um ders notlarından daha sonra özet olu�turabilirim” diyerek dinleme metniyle ilgili 

sorulara cevap verebilirim ve dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özetini çıkarabilirim 

stratejilerini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Moritanyalı Ö28 kodlu ö�renci ve Madagaskarlı Ö27 kodlu ö�renci, “dinlemek bana 

konu�maktan daha kolay ve e�lenceli geliyor bundan dolayı video izleyerek ö�rendi�im 

konular daha çok aklımda kalıyor” diyerek video izleyerek ö�rendi�im konu daha çok 

aklımda kalır stratejilerini kullandı�ını ifade etmi�tir. 
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Azerbaycanlı Ö7 kodlu ö�renci, “konuyu dinlerken özünü anladıysam ona uygun 

ba�lı�ı söyleyebilirim” diyerek dinlenen metne uygun ba�lık önerebilirim stratejilerini 

kullandı�ını belirtmi�tir. 

 Somalili Ö16 kodlu ö�renci, “dinleme sonrasında evde mutlaka tekrar yapar ve 

tekrarı yüksek sesle okuyarak yaparsam daha iyi anlarım” derken dinleme sonrasında yüksek 

sesle okuma yaparak okudu�um metni daha iyi anlayabilirim stratejisini kullandı�ını ifade 

ediyor, Suriyeli Ö18 kodlu ö�renci ise, “ben bir daha konuyu tekrarlamamak için dinleme 

sonrası yapmı� oldu�um hatalarımı analiz ederim” diyerek bir daha tekrarlamamak için 

dinleme sonrası hatalarımı analiz ederim stratejilerini kullandı�ını belirtmi�tir. 

Iraklı Ö33 kodlu ö�renci, “ben Türkçemi geli�tirmek ve telaffuzumu düzeltmek için 

Türkçe �arkı dinlerim” diyerek kulak dolgunlu�u yapması amacıyla dinlememi peki�tirmek 

için Türkçe �arkı dinlerim stratejisini kullandı�ını ifade etmi�tir. 

Yabancı Uyruklu Ö�rencilerin Dinleme Sonrası Kullandıkları Dinleme Stratejilerine 

�li�kin Bulgular ve Yorum 

Demirel (1999), Kavcar vd. (2004) ve Temur’un (2010) dinleme sonrası 

sınıflandırmalarından hareketle, dinleme metniyle ilgili sorulara cevap verebilme maddesi 

çıkarılmı�, 

Demirel (1999), Melanlıo�lu (2012) ve Güne�’in (2007) dinleme sonrası 

sınıflandırmalarından hareketle, dinlenen metnin sözlü ya da yazılı özetini çıkarma maddesi 

çıkarılmı�, 

Demirel (1999) ve Melanlıo�lu’nun (2012) dinleme sonrası sınıflandırmalarından 

hareketle, dinlenen metne uygun ba�lı önerebilme maddesi çıkarılmı�,  
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Temur (2010) Melanlıo�u (2012) ve Güne�’in (2007) dinleme sonrası 

sınıflandırmalarından hareketle, bir daha tekrarlamamak için dinleme sonrası hatalarımı 

de�erlendirme maddesi çıkarılmı�, 

Kavcar vd’nin (2004) dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, dinleme sonrası 

metinlerde geçen ba�lıca ki�ilerin genel özelliklerini belirtebilme maddesi çıkarılmı�, 

Teng’in (1998) dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, Türkçe konu�an bir 

ki�i ile röportaj yapabilme, ondan bilgi alma ve detay sorma maddesi çıkarılmı�, 

Melanlıo�lu’nun  (2012) dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, dinlenilen 

bir �arkı veya izlenilen bir filmin sonunda de�erlendirmede bulunma maddesi çıkarılmı�, 

Temur’un (2010) dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, ders dı�ında 

arkada�larımla Türkçeyi geli�tirmek amacıyla soru sorma maddesi çıkarılmı�,  

Kavcar vd’nin (2004) dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, dinlenen bir 

konu�manın, izlenen bir filmin ana dü�üncesini kavrayıp ifade etme, izlenen bir filme geçen 

olayların yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını anlatma, video izleyerek ö�rendi�im 

konu daha çok aklımda kalır maddeleri çıkarılmı�, 

Demirel’in (1999)  dinleme sonrası sınıflandırmalarından hareketle, dinleme sonrası 

yüksek sesle okumak yaparak okudu�um metni daha iyi anlayabilmek için özetini çıkarma 

maddesi çıkarılmı�,  

Demirel (1999) ve Kavcar vd’nin (2004) dinleme sonrası sınıflandırmalarından 

hareketle, dinlenen metinle ilgili verilen cümleleri olay sırasına göre dizme maddesi 

çıkarılmı�, 

Çıkan bu maddelere göre, ö�rencilerin görü�lerinin sıklıkları tablo 12’de verilmi�tir. 
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Bölüm IV: Tartı�ma, Sonuç ve Öneriler 

Tartı�ma 

1. Ö�rencilerin ikinci dil olarak Türkçe ö�renimlerinde genel olarak dinleme öncesi 

stratejilerinden, dinlenecek konu hakkında genel bilgi verme, ön bilgileri harekete geçirme; 

dinleme sırası stratejilerinden ise dinleme esnasında dikkatini çeken yerleri not ettiklerini en 

fazla kullandıklarını; dinleme sonrası stratejilerinden ise dinlenen metinle ilgili verilen 

cümleleri olay sırasına göre dizme stratejisini en az kullandıkları anla�ılmaktadır. 

2. Ö�renci görü�leri incelendi�inde dinleme öncesinde dinlenecek konu hakkında 

genel bilgi verme ve ön bilgileri harekete geçirme amaçlı bir dinleme için zemin olu�turdu�u 

söylenebilir. Burada Temur’un (2010) çalı�masında elde etti�i sonuçlara de�inmekte fayda 

var. Temur’da (2010, s. 316) dört tane sonuç belirtmi�tir. (1) Metin öncesinde verilen 

soruların dinledi�ini anlama beceri düzeyine olan etkisi, metni dinledikten sonra verilen 

sorulara göre daha yüksektir. (2) Dinleme metni öncesinde soruların bilinmesi konunun ve 

amacın belirlenmesine katkı sa�lamaktadır. (3) Metin öncesinde sorulan sorular ö�rencilerin 

seçici birer dinleyici olmalarına zemin hazırlamaktadır. (4) Dinledi�ini anlama soruları metni 

dinledikten sonra soruldu�unda ö�renciler metni bir bütün olarak dinleme e�ilimindedirler ve 

daha etkin dinledikleri dü�üncesindedirler. Yukarıdaki ara�tırma bulguları ile benzerlik 

gösteren bu ara�tırmada Türk ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileriyle, yabancı 

ö�rencilerin kullandıkları dinleme stratejileri birbirini desteklemektedir. Örne�in dinleme 

öncesi stratejilerinden; dinlenecek konu hakkında genel bilgi verme, ön bilgileri harekete 

geçirme ve dinlenecek metinle ilgili sorular sorma stratejisi ara�tırmamızda yabancı 

ö�rencilerin en çok kullandıkları dinleme öncesi stratejisi saptanmı�tır.  
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3. Güne�’ e (2007, s. 87-88) göre dinleme ortamında amaç belirleme, zihinsel hazırlık, 

tahminde bulunma, anahtar kavramlar kullanma, not alma, tür yöntem ve teknik belirleme 

gibi birçok strateji vardır. Dinleme ortamlarında bu stratejiler kullanılarak etkili dinleme 

gerçekle�tirilebilir. Bu ara�tırmaya göre genelde ö�renciler bu stratejileri kullanmaktadırlar. 

Tablo 11’ e göre ö�renciler (f =44)  en çok  “dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not 

etme” stratejisini kullandıklarını belirtmektedirler. Bu madde Güne�’ in (2007) belirtti�i “not 

alma’’ stratejisini kullandıklarını desteklerken, Tablo 10’a göre ise ö�renciler (f =21) en az 

“konu hakkında tahmin etme” stratejisini kullandıklarını belirterek, Güne�’in (2007) söyledi�i 

“tahminde bulunma’’ stratejisini az kullanmaları, bu maddeyi desteklememektedir. 

4. Dinleme sadece söze dayanmaz. Hem sözel hem de sözel olmayan unsurlar 

dinlemeyi etkiler. Ses de�i�ikli�i, vurgu, duraklama ve beden dili gibi konu�macının 

sergiledi�i üslup, genellikle mesajın amaçlanan anlamının dinleyenlere ula�masını sa�lar 

(Özbay, 2009, s. 122). Bu nedenle dinlemede mesajı anlamak esastır. Tablo 11’e göre dinleme 

sırasında yapılan (f=40) “ö�retmen metni yüksek sesle okurken ö�retmeni dikkatli dinlemek’’ 

stratejisi, ö�renmeye büyük katkısı oldu�unu göstermesi açısından önemlidir.  

5. Chastain (1979), dinlemeyi bir dinleyenin kendisine iletilen mesajı tam olarak 

anlaması olarak tanımlar. Etkili bir dinleyici, mesajı sadece dinlemez, aynı zamanda izler; 

(akt. Emiro�lu, 2013, s. 276). Çünkü Tablo 12’de görüldü�ü gibi sıklı�ı (f=39) en yüksek 

çıkan video izleyerek ö�rendi�im konu daha çok aklımda kalır stratejisi do�rulanmaktadır. 

6. Tüm veriler de�erlendirildi�inde, lisans seviyesindeki yabancı uyruklu ö�rencilerin 

dinleme e�itimi ö�renimlerinde genel olarak dinlenecek konu hakkında verilen genel bilgileri 

yorumlayabildikleri görülmü�tür.  
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7. Bir ara�tırmada insan bir günün; % 9’unu yazarak % 16’sını okuyarak % 30’unu 

konu�arak % 45’ini dinleyerek geçirmektedir (Özbay, 2009, s. 66). Yukarıdaki bulgular 

incelendi�inde; dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejileri, ö�rencilerin 

kullandıklarında ö�renmelerini kolayla�tıracakları Özbay’ı (2009) desteklemektedir. 

8. Yapılan bir çalı�mada modern bir �irket yöneticisinin günün en az % 60’ını 

dinlemeye ayırdı�ı belirtilmi�tir. Üniversite ö�rencileri üzerinde yapılan bir ara�tırmada ise 

konu�maya % 16, okumaya % 17, yazmaya % 14, dinleme ise % 53 oranında zaman ayrıldı�ı 

görülmü�tür. Ba�ka bir çalı�mada günün uyanık olunan kısmının % 70’inin ileti�ime, bu 

oranın % 45’inin de dinlemeye ayrıldı�ı ifade edilmi�tir. Bir çalı�mada zamanın % 45’inin 

dinlemeye, % 30’unun konu�maya, % 15’inin yazmaya, % 10’unun okumaya ayrıldı�ı 

görülmü�tür. �nsanların zamanlarının % 40’ını dinlemeye, % 35’ini konu�maya, % 16’sını 

okumaya, % 9’unu yazmaya ayırdı�ını gösteren çalı�malar da bulunmaktadır (Çankaya, 2004, 

s. 38). Bu görü�lere göre dinleme e�itiminin önemi ortaya çıkmakta ve hazırlamı� oldu�umuz 

ara�tırmada yabancı ö�rencilerin dinleme stratejilerini kullanmalarının Türkçe ö�renirken 

daha etkili ö�renmeleri açısından bunu desteklemektedir. 

Sonuçlar 

Bu bölümde, Balıkesir Üniversitesinde ö�renim gören yabancı uyruklu ö�rencilerin 

dinleme stratejilerinin belirlenmesi ile Türkçeyi ö�renirken kullandıkları dinleme e�itimi 

stratejileri arasındaki benzerlik ve farklılıklara ili�kin elde edilen bulgulara göre sonuçlar 

verilmi�tir. 

1. Ö�rencilerin ikinci dil olarak Türkçe ö�renimlerinde dinleme e�itimi stratejilerinin 

hemen hepsini genel olarak kullandıkları, bununla birlikte dinleme sırası ile dinleme sonrası 

stratejileri daha fazla kullandıkları, dinleme öncesi stratejilerini ise az kullandıkları 
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belirlenmi�tir. Ö�rencilerin Türkçe ö�renirken en fazla kullandı�ı dinleme e�itimi 

stratejilerinden dinleme sırası stratejileri;  az etkili buldukları dinleme e�itimi stratejisinin ise 

dinleme öncesi stratejileri oldu�u tespit edilmi�tir. 

2. Ö�rencilerin dinleme öncesi stratejilerden en fazla kullandıkları stratejinin, 

dinlenecek konu hakkında genel bilgi verme iken en az kullandıkları stratejinin konu 

hakkında tahmin etme oldu�u anla�ılmı�tır. 

3. Ö�rencilerin dinleme sırası stratejilerinden en fazla kullandıkları stratejinin dinleme 

esnasında dikkatimi çeken noktaları not etme, en az kullandıkları stratejinin dinlerken ana 

fikir çıkarma oldu�u tespit edilmi�tir. 

 4. Ö�renciler dinleme sonrası stratejilerinde, video izleyerek ö�rendi�im konu daha 

çok aklımda kalır maddesini en fazla kullandıkları görülmü�tür. Ö�rencilerin dinleme sonrası 

stratejilerinden dinlenen metinle ilgili verilen cümleleri olay sırasına göre dizmeyi en az 

kullandıkları görülmü�tür. 

5. Ara�tırmamızda Altay (Orta Asya) dil ailesine mensup ülkelerden gelen 

ö�rencilerin, ana dili olarak Türkçeye yakın dil ailelerine mensup olması çalı�mamızda 

belirtti�imiz Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıo�lu (2012), Teng (1998), Kavcar vd. 

(2004), Güne� (2007) ve Ku�cu’nun (2010) sınıflandırdıkları dinleme süreci stratejilerini 

desteklemektedir. Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika), Afro-Asyatik (Kuzey Afrika), 

Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya) ve Astronezya (Pasifik Okyanusu) ülkelerinden gelen 

ö�renciler, ana dili olarak Türkçeye uzak dillere mensup olmasından kaynaklanan yukarıda 

belirtti�imiz hocalarımızın sınıflandırdıkları dinleme süreci stratejilerini tamamen 

desteklememektedir. Altay (Orta Asya) dil ailesine mensup olmayan ülkelerden gelen 
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ö�rencilerin kullandıkları farklı dinleme stratejileriyle çalı�mamızın dinleme stratejilerini 

arttırmı�lardır. 

Öneriler 

Türkçeyi ikinci dil olarak ö�renen yabancı uyruklu ö�rencilerin dinleme stratejilerine 

yönelik alanyazın ve ö�renci görü�lerinden hareketle olu�turulan durum çalı�masının 

sonuçlarından yola çıkılarak �u öneriler getirilmi�tir:  

•Ö�renme sürecinde dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejilerinin 

hepsinin önemli oldu�u, bunun akademik ba�arıyı olumlu yönde etkileyebilece�i 

dü�ünüldü�ünde ö�rencilerin bu dinlenme stratejilerini kullanma oranları geli�tirilmelidir. 

• �kinci dil olarak Türkçenin ö�retimiyle ilgili yapılacak olan, dinleme e�itimi stratejisi 

çalı�maları, Türk ö�rencilere göre yabancı uyruklu ö�rencilerin; din, dil, kültür vb. özellikleri 

de dü�ünülerek yenilenmesi daha faydalı olabilir. 

• Dinleme e�itimi stratejisi ile ilgili yapılmı� olan bütün akademik çalı�malar 

incelenerek, ikinci dil olarak Türkçe ö�retimine yönelik ders materyalleri ve ders kitaplarının 

içeri�i bu verilere göre hazırlanabilir.  

• �kinci dil olarak Türkçenin ö�retimiyle ilgili yapılacak olan programlarda dinleme 

e�itimi stratejisi çalı�malarından faydalanılabilir. Dolayısıyla temel dil becerilerini 

geli�tirmeye yönelik hazırlanacak kaynak kitaplar da dinleme e�itimi stratejilerine göre 

olu�turulabilir. 

• Lisans düzeyinde yapılan bu çalı�manın di�er düzeylerde de yapılması, dinleme 

e�itimi stratejilerinin kullanımı açısından daha farklı verilere ula�ılmasını sa�layabilir. 
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• Ö�rencilerin daha sık kullandıkları dinleme e�itimi stratejileri ile Türkçeyi ö�renme 

ba�arısı arasındaki ili�ki de farklı çalı�malarda ele alınabilir.
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Ek A: Ki�i Tanıma Formu 

1.Sınıfınız? 

 2.Cinsiyetiniz?  

( ) Kız  ( ) Erkek 

3.Ülkeniz? 

4.Ana diliniz? 

5. Ya�ınız 

 (  ) 18-25  (  ) 26-35 (  ) 35 ve yukarı 

6. Ne kadar zamandır Türkiye Cumhuriyeti’nde ya�ıyorsunuz? 

  (  ) 0 – 6 Ay  (  ) 6 Ay – 1 Yıl (  ) 1- 3 Yıl  (  ) 3 Yıl ve Üstü 

7. Türkiye ye gelmeden önce Türkçe e�itim aldınız mı? 

 ( ) Evet  ( ) Hayır 

8. Türkçe dil seviyeniz a�a�ıdakilerden hangisidir? 

(  ) A1   (   ) A2     (   ) B1  (   ) B2     (   ) C1 
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Ek B: Görü�me Soruları 

1.  �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken dinleme alanında dersleri rahat dinliyor musun? 

2. �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken, dinleme e�itimine ba�lamadan önce neler yaparsın? 

3. �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken dinleme öncesinde, dinleme yapaca�ın metinde geçen 

kelimelerin anlamını ara�tırır mısın? 

4. �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken, dinleme öncesinde dinledi�in konunun özünü 

kavramak için neler yaparsın? 

5. �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken, dinleme sırasında nasıl davranırsan Türkçeyi daha 

çabuk ö�renece�ini dü�ünürsün? 

6.  Türkçeyi ö�renirken, dikkatini çeken noktaları nasıl not edersin, dinleme sırasında metnin 

bütününü anlayabilmek için neler yaparsın? 

7.  Türkçeyi ö�renirken, dinleme sırasında ana fikir cümlesi nasıl çıkarırsın? 

8.  Türkçeyi ö�renirken, dinleme sırasında metnin devamını tahmin etmek için neler yaparsın? 

9. �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken dinleme sonrası, dinledi�in metinle ilgili ba�lık 

önerebilmek için neler yaparsın? 

10. Türkçeyi ö�renirken dinleme derslerinden sonra, Türkçe ö�renimini geli�tirmek için neler 

yaparsın? 

11.  �kinci dil olarak Türkçeyi ö�renirken dinledi�in bir metinde veya izledi�in bir filmde 

geçen olayların; yerini, zamanını, nedenlerini ve sonuçlarını nasıl de�erlendirirsin? 


