İşitme Engelli Öğrencilere Türkçe Eğitimindeki Bazı Sorunlar
Dilek KOCABIYIK

Özet
Bu makalede, iĢitme engelli öğrencilere Türkçe eğitimi konusundaki bazı temel sorunlar
maddeler halinde sunulmuĢtur. ĠĢitme engelinin tanımı yapılarak temel sorunlar dört madde(Program ve Ders Kitabı, Öğretmenlerin Eğitimsizliği, Materyal Sorunu, Ders Saati) olarak
ele alınmıĢtır. Öğrencilerin iĢitme engellerinden dolayı yaĢıtlarına göre daha geriden geliĢim
gösterdikleri belirlenmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda kaliteli ve bilinçli bir eğitimle iĢitme engeli olan öğrencilerin engellerini kaldırabileceği ve yaĢıtlarının eğitim seviyesine ulaĢabileceği
görülmüĢtür.
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Giriş
Doğum anından baĢlayarak, çocuklar pek çok bilgiyi iĢiterek öğrenirler. Bebekler bir kaç
haftalık olduklarında, eğer normal iĢitmeye sahiplerse, anne babalarının seslerini tanıyabilmekte, yavaĢ sesleri ve kendi agulama seslerini dinleyebilmektedirler. Böylece iĢitme duyuları yoluyla sürekli olarak çevrelerinde diğer kiĢilerin konuĢmalarını duymakta ve bu sesler ile o
anda oluĢan olaylar, iĢler, oyunlar arasında bağlantı kurmaktadırlar. Bu seslere anlam vermekte, insanların düĢünce, duygu ve bilgilerini konuĢma ve iĢitme yoluyla aktardıklarını öğrenmektedirler. Çocuklar okula baĢladıklarında, ana dillerini yetiĢkinlere yakın bir düzeyde konuĢabilmeyi öğrenmiĢler ve çok geniĢ bir sözcük dağarcığı edinmiĢlerdir.
Dil edinimi çok karmaĢık bir olay olduğu halde, çocuklar ana dillerini ve konuĢmayı doğal bir biçimde ve çok çabuk olarak öğrenmektedirler. ĠĢitme kaybı olan çocuklar ise, özel
yardım görmeksizin dili öğrenememektedir. Öğrenmeye en uygun oldukları yaĢlarda, engelleri nedeniyle bu erken dönem fırsatlarını kaçırmakta ve ana dillerini kazanamamaktadırlar(Tüfekçioğlu, 2001).
1. İşitme Engeli
Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre engelli: “Engeli olan, manialı” ve “Vücudunda eksik veya kusuru bulunan. ” olarak tanımlanmıĢtır.
Yine Türk Dil Kurumu sözlüğünde “iĢitme engelli” sözcük grubu yer almamakta, bunun
yerine konuĢma engellinin tanımı yapılmaktadır. KonuĢma engelli: “ĠĢitemediği için söz söyleme alıĢkanlığı edinememiĢ olan (kimse)” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ancak konuĢma engelinin
tek nedeni iĢitme engeli değildir. Bu, nedenlerden sadece bir tanesidir.
KonuĢma engeli yapısal, görevsel ve psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Yapısal
nedenlerden biri olan iĢitme engeli, konuĢma bozukluğuna yol açmaktadır. ĠĢitme engeli ya da
kaybının yanında dil kaslarının normal iĢleyiĢten yoksun oluĢu, dudakların yarıklığı, burunda
et oluĢu, diĢlerin yokluğu ya da düzensiz oluĢu, çene kas ve sinirlerinin bozukluğu, beyindeki
özür, zedelenme konuĢmayı olumsuz yönde etkileyebilir(Özsoy, Özyürek, 2002).
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ĠĢitme güçlüğü ya da kaybı gözle görülebilen bir yetersizlik değildir. Ancak iĢitme kaybının sonuçları oldukça ciddidir ve genellikle çocuğu toplumdan soyutlar(Akay, 2003). Andrew Freelann‟ın söylediği gibi “körlük kiĢiyi nesnelerden uzaklaĢtırır, sağırlık insanlardan. ”
2000 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye‟de 0- 18 yaĢlar arasında 164. 577
iĢitme engelli çocuk bulunduğu tespit edilmiĢtir. ĠĢitme engelli çocukların %24‟ü 0- 4 yaĢlarında, %24.6‟sı 5- 9 yaĢlar arasında, %25.1‟i 10- 14 yaĢlar arasında ve %26.3‟ü de 15- 18
yaĢlar arasında bulunmaktadır.
1. 1. İşitme Engelinin Nedenleri
Akraba evliliği %40, enfeksiyon hastalıkları(menenjit, kızamık, ensefalit ve yüksek
ateĢ) %27, ototoksik ilaç(kulağa zarar veren ilaçlar) %4, diğer sebepler %26‟dır.
1. 1. a Doğum Öncesi: Hamileliğin ilk üç ayında bebek, annenin maruz kaldığı
fiziksel ortam ve mikroplardan diğer aylara göre daha kalıcı olarak zarar görebilmektedir(röntgen vb. ). Annenin geçirdiği hastalıklar sebebiyle(kızamıkçık, rubella, toksoplazma,
kabakulak, yüksek ateĢ vb. ) çocuğun özürlü olma ihtimali artar.
Kullanılan ilaçlar da iĢitme kaybına yol açabilir(tüberküloz ilaçları vb.). Bunların yol açtığı iĢitme kayıplarında geri dönüĢ yoktur. Annedeki çeĢitli kronik hastalıklar da(böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon vb. ) bebeğin iĢitme kaybında etkilidir.
1. 1. b. Doğum Sırası: Bebek, doğum sırasında en fazla 1,5-2 dakika oksijensiz
kalabilir. Eğer bu süre artacak olursa bebeğin beyninde bir zedelenme ve iĢitme kaybı olabilir.
Doğum sırasında bebeğin baĢını tutarken aĢırı baskı yapılması da iĢitme kaybına neden olabilir.
Erken doğum, geç doğum, güç doğum, doğumu yaptıran doktor ya da ebenin yanlıĢ iĢlemleri, oksijen yetersizliğine bağlı beyin ve sinir hasarı doğum anında iĢitme kaybının nedenlerindendir.
1. 1. c. Doğum Sonrası: Doğumdan sonra bebeğin geliĢimi, geçirebileceği hastalıklar, uğrayacağı bazı kazalar ve diğer bazı etkiler iĢitme özrü yaratabilir.
Doğum anından itibaren bebeğin yakalanabileceği menenjit, boğmaca, kabakulak, ensefalit, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi mikroplu ve ateĢli hastalıklar da iĢitme özrü yaratabilir.
2. İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Görülen Bazı Sorunlar
• Ġçerik ve dilbilgisi özelliği bakımından, iĢiten öğrencilere göre anlamlı farklılıklar göstermek(Yoshinaga, 1985).
• Ġçeriği yeterince geliĢtirememek(Gormley, 1987).
• Konuyla ilgisiz yazmak(Gormley, 1987, Isaacson, 1988).
• Yazının bütünlüğüne daha az dikkat etmek(Gormley, 1987).
•Sınırlı sayıdaki sözcüklerle, basit yapılı cümleler kullanmak(Kretschmer, 1978, Yoshinaga, 1985).
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• Özne ve yüklemlerde eksiltme ile sözcükler arasında anlam tutarsızlıklarıyla yazmak(Russell, 1976).
• Sözcük ve kavramların anlamlarını bilmelerine rağmen; bağlaç, fiil, zamir ve soru biçimlerini kullanmakta ve olumsuz cümle yazma becerisine zorluk çekmek(Myklebust,
1973‟ten aktaran: Arnold, 1978).
• Harf eksiltmek, sözcüğü uygun yerde kullanmamak ve harf ekleme davranıĢında bulunmak(Arnold, 1978).
• Eklerin kullanımında hata yapmak(Isaacson, 1990).
•Noktalama iĢaretleri ve büyük harf kullanımında hata yapmak(Isaacson, 1990).
3. Temel Sorunlar
3. a. Program ve Kitap
Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin Amaçları kısmında eğitim hakkı: “Ġlköğretim görmek her Türk vatandaĢının hakkıdır. Ġlköğretim kurumlarından sonraki eğitim
kurumlarından vatandaĢlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. ” Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Fırsat ve imkan eĢitliği ise: “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eĢitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve baĢka yollarla gerekli
yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler
alınır.” olarak belirtilmektedir.
Ne yazık ki günümüzde iĢitme engellilere Türkçe eğitimi konusunda yeterli çalıĢmalar
yapılmamaktadır (Karasu, Girgin, Uzuner, 2012). ĠĢitme engelli öğrenciler, iĢitme engeli olmayan öğrencilerle eĢit eğitim seviyesine sahip kabul edilmekte ve aynı eğitim programını
takip etmeleri konusunda ısrarcı olunmaktadır.
Ġlköğretim ikinci kademede eğitim gören iĢitme engelli öğrencilere iĢiten ve konuĢan öğrencilere uygulanan öğretim programı uygulanmaktadır. Bu program 2005-2006 eğitimöğretim yılında 120 pilot okula uygulanmıĢ ve devamında programın yaygın bir Ģekilde uygulanması ile ilgili karar alınmıĢtır.
Öncelikle 6. sınıflarda baĢlanan bu uygulama birer yıl arayla 7. ve 8. sınıflara da uygulanmıĢ ve 2008-2009 yılında tamamlanmıĢtır(Yangın, 2007).
Bu programa göre eğitim veren öğretmenler programın genel amaçlarına ve program yapısına bağlı kalarak istedikleri yöntem ve teknikleri kullanabilmektedirler. ĠĢitme engelliler
için eğitim veren öğretmenler programın yapısına ve amaçlarına bağlı kalarak istedikleri yöntem ve tekniklerle belirlenen kazanımları iĢitme engelli öğrencilere kazandırmakla yükümlüdürler.
ĠĢitme engelli öğrencilerin fiziksel ve sosyal etkileĢimlerinde diyalog geliĢtirme becerileri normal konuĢan öğrencilerden daha yavaĢ bir geliĢim göstermektedir. Birey, doğumundan
baĢlayarak pek çok bilgiyi iĢiterek öğrenir. ĠĢitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun
yaĢlarda, konuĢma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta böylece hem anlama hem de konuĢma
becerilerinde sorunlar yaĢamaktadırlar. Bu sebeple Türkçe dersi öğretim programı için hazırlanan kitaplardaki temalarda yer alan metinler ve etkinlikler iĢitme engelli öğrencilere uygulanırken çeĢitli sorunlar yaĢanmaktadır.
Okuma metinlerinin uzun, etkinliklerin ise iĢitme engelli öğrencilerin düzeyine uygun
olmaması programın uygulanmasında yaĢanan zorluklardır.
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3. b. Öğretmenlerin Eğitimsizliği
ĠĢitme engelli öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim verebilmesi için öğretmenin iĢitme
engeli hakkında bilgi sahibi olması, bu engele sahip bireylerin kullandığı iletiĢim yöntemleriyle tanıĢık olması gerekmektedir. Fakat iĢitme engelliler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği
kapsamında olup bu bölümü bitirenler ilköğretim birinci kademede görev almaktadırlar.
Ġlköğretim ikinci kademedeki ve ortaöğretimdeki iĢitme engellilerin Türkçe öğretiminde
branĢ öğretmenleri görev yapmaktadır. ĠĢitme engelli öğrencilerle ilk kez çalıĢma durumunda
kalan öğretmenler görevlerinin baĢlangıç aĢamalarında çeĢitli iletiĢim ve yöntem belirleme
sorunları ile karĢılaĢmaktadırlar.
ĠĢitme kaybı olan çocuklara iletiĢim becerilerinin kazandırılmasında benimsenen yaklaĢımlar genellikle iki baĢlık altında incelenmektedir. Ġlki sözlü dili kullanan iletiĢim yöntemleridir(dinleme ve iĢitme eğitimi ağırlıklı). Bunlar:
• Yapısal, sözel yöntem
• Doğal iĢitsel /sözel yöntem
• ĠĢitsel tek duyulu yöntem
Ġkincisi ise iĢaret desteği kullanan iletiĢim yöntemleridir. Bunlar da:
• ĠĢaret dili
• Parmak alfabesi
• Tüm iletiĢim
• Ġpuçları ile konuĢma
•Ġki dil yöntemidir(Bilingual Method)(Hallahan ve Kauffman, 1994).
Ancak iĢitme engelli öğrencilerle karĢılaĢan öğretmenler ne yazık ki bu iletiĢim becerileri hakkında bilgi sahibi değildir. Ġlköğretim ile baĢlayıp ortaöğretim ve üniversiteye devam
eden gençlere dil becerilerinin kazandırılmasında, Türkçe öğretmenlerine, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine önemli sorumluluklar düĢmektedir.
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretimiyle ilgili yapılan bilimsel çalıĢmalar, öğretim
boyutunda eksikliklerin olduğunu belirtmektedir(Erdiken, 1989).
Türkçe öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin iĢitme engelli öğrencilerle karĢılaĢması
her zaman iĢitme engelliler okulunda olmamaktadır. KaynaĢtırma eğitimle birlikte iĢitme engelli öğrenciler, engelsiz öğrencilerle aynı okullarda eğitim görme hakkına sahiptir. Sınıfında
iĢitme engelli öğrenciyle karĢılaĢan öğretmen bu duruma hazırlıksız yakalandığında yeterli
eğitim ve öğretim yapamamaktadır.
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3. c. Materyal Sorunu
ĠĢitme engelli bireylerin eğitiminde engellerinden dolayı temel dil becerilerinden olan
dinleme ve konuĢmadan etkili bir Ģekilde faydalanılamamaktadır. Görsel hafızaları daha geliĢmiĢ olan iĢitme engellilerin eğitiminde göze hitap eden materyallerin kullanım sıklığı arttırılarak daha verimli bir ders ortamı oluĢturulabilir. Ancak günümüzde bununla ilgili özel bir
çalıĢma mevcut değildir.
Öğretmenler, ilköğretim ikinci kademede iĢitme engellilere özel ders kitabı hazırlanmadığı için iĢiten öğrencilerde kullanılan öğrenci ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabını kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Görsel olmayan materyaller kullanıldığında ise öğrencilerin dikkati çabuk dağılmakta ve öğrenciler, zihinlerinde, anlatılanları anlamlandıramamaktadırlar.
ġu anda eğitim görmekte olan iĢitme engelli 7. Sınıf öğrencilerin kelime hazineleri, engeli olmayan 3. Sınıf öğrencilere yakındır. Dolayısıyla Türkçe dersi veren bir öğretmen en
baĢta öğrencilere kelimeleri tanıtmak zorundadır. Bunu yapabilmesi için de öğrencinin verilen
kelimeleri zihninde anlamlandırması gerekmektedir. Bunun en kolay yolu da görsel materyaller kullanmaktır.
Günümüzde iĢitme engelli öğrenciler ve yetiĢkinler kitap okumak istememektedir. Sebeplerin baĢında ise kitapta geçen kelimeleri anlamlandıramamaları, cümlelerin uzun ve karmaĢık olması, göze hitap eden ögelerin bulunmaması gelmektedir. Ülkemizde iĢitme engelli
bireyler için kitap serilerinin bulunmaması, okuma materyali konusunda da yetersizliği göstermektedir.
ĠĢitme engelli öğrencilerin dil becerilerinde yaĢadıkları geç geliĢim, akademik bilgileri,
iĢiten yaĢıtlarıyla aynı düzeyde edinmelerini engellemektedir. Bu nedenle, Türkçe derslerinde
bilgi verici metinlerin uygulanmasının yanında, diğer derslerde de konu içeriklerine uygun
olarak çeĢitli etkinliklerle bilgilerin sunulması ve okuduğunu anlamanın geliĢtirilmesinde
önemli olan kavram haritası, anlam ağı, çerçevelenmiĢ özetler ile Venn Ģemaları gibi Ģematik
düzenleyicilerin kullanılması gerekmektedir(Leslie ve Caldwell, 2006; Güzel-Özmen, 2009).
3. d. Ders Saati
ÇeĢitli araĢtırmalarda ileri ve çok ileri derecede iĢitme kayıplı öğrencilerin okumayazma düzeylerinin çoğunlukla normal iĢiten yaĢıtlarının gerisinde olduğu belirtilmektedir(Kyle ve Harris, 2006). Sözü edilen gecikmenin en az beĢ yıl olduğu vurgulanmaktadır(Kyle ve Harris, 2006). Bunun nedeni iĢitme engelli çocuklardaki tamamlanmamıĢ sözlü
dil sistemi ile sözlü dile dayalı okuma sistemi arasındaki fark ile açıklanmıĢtır(Geers, 2003).
ĠĢitme engelli öğrencilerin zeka geliĢimlerinin, engeli olmayan yaĢıtlarına göre daha yavaĢ olduğu ortadadır. Bu sebeple öğrenciler arasındaki farkın kapanabilmesi için iĢitme engelli öğrencilerin ders saatleri arttırmak bir çözüm olabilir. ĠĢitme engelliler okulunda 5. Sınıflar
6 ders saati, 6,7 ve 8. Sınıflar 8 ders saati Türkçe dersi görmektedir. Ders saatlerinin arttırılması, öğretmenlerin öğrencilere okuma, yazma ve ses çıkarma becerileri konusunda geri bildirim sağlamasını kolaylaĢtıracaktır.
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Sonuç
ĠĢitme engelli öğrenciler söz konusu olduğunda, eğitim ortamları, burada kullanılan iletiĢim yaklaĢımları, uygulanan öğretim programları, programların uzman kiĢiler tarafından uygulanması gibi özellikler öğrencilerin dil ve buna bağlı olarak akademik becerilerinin geliĢiminde önem taĢımaktadır(Moog ve Geers, 1985).
Öğrencilere yeterli eğitim ve geri dönüt verildiğinde geliĢme kaydettikleri saptanmıĢtır.
Eğitimdeki eksiklikler ve yanlıĢlar giderildiğinde engelsiz öğrencilerle aynı seviyeye gelebildikleri yapılan araĢtırmalar sonucunda kanıtlanmıĢtır.
Cincinnati Üniversitesi öğretmenleri ile birlikte, iĢitme engelli öğrencilerin katıldığı
yazma çalıĢma grupları için yazma stüdyoları adını verdiği ortamlar hazırladı ve ortaokul düzeyi iĢitme engelli öğrencilerle sekiz haftalık sürelerle iki yıl çalıĢtı. Ortamlar, ortalama haftada üç kez izlendi. Yazma çalıĢma gruplarındaki iĢitme engelli öğrenciler, yazma amaçlarına
inanarak ve sorumluluklarını alarak, her biri etkin görev alarak yazma etkinliklerinde bulunmuĢlar ve bağımsız olarak yazma becerisi geliĢtirmiĢlerdir. (Truax, 1985)
ĠĢitme engelli öğrencilerin, yazma giriĢiminde bulunurken arkadaĢları ile karĢılıklı etkileĢime girmeleri, yazma becerilerini geliĢtirebileceklerini göstermektedir. Ek olarak, baĢarılı
bir yazılı öğretim gerçekleĢebilmesinde: öğrenci motivasyonunun sağlanması, yazma süreci
modelinin izlenmesi, rehberli uygulama yapılması ve geri bildirimin önemli faktörler olduğu
bildirmiĢtir (Isaacson, 1988).
Ülkemizdeki durum ise: ĠĢitme engelinin yazılı anlatım becerisine etkisini araĢtıran Tuncay, 1980 yılında Ankara Sağırlar Okulunda ve normal ilkokullarda bu kuruma bağlı Sağırlar
Özel Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin yazılı anlatım düzeylerini saptamıĢtır. Bu saptamada bakılan yazılı anlatım özellikleri „‟ Suyun YaĢamımızdaki Yeri‟‟ adlı serbest anlatım
konusu ölçü aracı olarak kullanılmıĢ ve araĢtırmacı tarafından belirlenen 10 özellik bakımından değerlendirilmiĢtir. Tuncay bu özellikleri: “Okunaklılık, bütünlük, akıcılık, büyük harflere dikkat etme, noktalama iĢaretlerine dikkat etme, imla kurallarına uyma, dilbilgisi kurallarına uyma, paragraf yapma, cümle yapma, anlamlı sözcük kullanma” olarak belirlemiĢtir. AraĢtırma konusu 78 öğrenciden % 57. 66‟sının yazılı anlatım düzeyi bakımından ileri derecede
yetersiz, % 25. 61‟inin ise orta düzeyde olduğunu saptamıĢtır.
Görüldüğü gibi uygun eğitim ortamı ve programı, özel materyaller, öğretmen ilgisi ile
iĢitme engelli bireyler de topluma kazandırılabilmekte ve yaĢıtları gibi akademik baĢarı gösterebilmektedirler.
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