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Özet 

Yazı; bir sayfa mekânında, harf biçimlerinde var olan matematik-geometri kurallarının kalem 
ölçüsü ile hayali çizgiler (satır çizgisi) üzerinde, dengeli boşluklar bırakılarak oluşturulan 
anlamlı-anlamsız, harf, kelime ve cümlelerin görsel ve işlevsel olan kalıcı, sabitleşen 
tasarımına denir. Yazının meydana gelmesindeki en önemli unsur harftir. Harf bir dilin 
başlıca seslerini yazıda göstermeye yarayan işaretlerine denir. Yazı çeşitlerinde harfler farklı 
puntolarla, farklı tasarımlarla yazılabilir. Bunun bir sebebi harflerin oluşturduğu sistem 
bireylere göre kişiselleşerek değişir ve bütünlük kazanır. 2005 yılında müfredatta yapılan bir 
değişiklik ile eğitim-öğretim bundan böyle bitişik eğik el yazısı ile başlanılmaktadır. 
Öğrencinin yazı kültürünün oluşmasında öğretmenin yazı ile ilgili alan bilgisine ve 
uygulamalardaki başarısına bağlıdır. Bu araştırmada, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana 
Bilim Dalı Güzel Yazı Teknikleri dersi kapsamında 2. Sınıf öğretmen adaylarının bitişik eğik el 
yazısına ilk geçişteki alfabe bilgi düzeyleri, çizgisel, anatomik, estetik vb. açıdan incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Alfabe, Bitişik Eğik El Yazısı, Öğretmen Adayları, Yazı. 

Abstract 

Script; is the permanent, fixed design of meaningful-meaningless letters, words and sentences 
created on the imaginary lines in accordance with the mathematical-geometry rules that exist 
as letters on a page layout which is visual and functional. Letters are the most important 
factors in the formation of script. Letters are the signs that are used to represent the main 
sounds of a language on paper. Letters can be written with different type sizes and designs. 
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One of the reasons for this is that the system generated by letters is personalized according to 
the individual thus gaining integrity. Education has been ongoing with script italic 
handwriting after a change that went into effect during the 2005 academic year. The formation 
of the script culture of the student depends on the field knowledge of the teacher as well as 
his/her success in applications. In this article, the alphabet knowledge levels of the 2nd Year 
Classroom Teacher Candidates enrolled in the Fine Writing Techniques part of the Primary 
School Teaching Department of Marmara University Atatürk Faculty of Education during the  
2014-2015 academic year will be examined in terms of linear, anatomic and aesthetics and 
examples will be given.  

Keywords: Alphabet, Script, Script Italic Handwriting, Teacher Candidates,.  

GİRİŞ 

Uygarlığın temel taşlarından olan yazı, temel eğitimin de ilk anahtarıdır. Ancak, 

günümüzde evrensel bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması neticesinde, 

yazının bozulması, yazıya karşı özen göstermeme vb gündeme gelmektedir. Oysa 

eğitim-öğretim kalite ve niteliğini yükseltmek için yazı yazma eylemi üzerinde 

önemle durularak bunun bir sorun olmaktan çıkarması gerekir. Bu itibarla, yazı 

yazma eylemine yüklenen değerin, duru, akıcı, açık ve güzel yazı yazanlarla daha da 

artırılması, bunun güzel yazı yazma konusundaki sorumluluk bilincine vurgu 

yapılarak, yaşatılarak mümkün olabileceği unutulmamalıdır.  

2005 yılında Milli Eğitim müfredatında yapılan bir değişiklikle eğitim-öğretimin 

bitişik eğik el yazısı ile başlanılarak devam etmesi gereği vurgulanmıştır. Öğretmen 

yetiştiren kurumlarda da yazı ile ilgili programlar, ihtiyaca cevap verebilecek 

nitelikte geliştirilmiştir. “Öğretim, belli bir amaca göre herhangi bir meslek, sanat 

veya iş için gerekli bilgi, beceri, alışkanlık ve davranış kazandırma işidir. Bunları 

kazandırırken gerekli olan öğrenmeleri kolaylaştırıcı etkinlik ve yönlendirmeler 

eğitim değildir. Eğitim, hayatta her alanda uygulamalara ustalık kazanmış olmaktır. 

Bilinci eylem ve etkinliğe yöneltmeyi bilmeyi öğrenmiş olmaktır. Bir işlemler ve 

yapılar bütünlüğünün içselleştirilip yaşantıya aktarılarak bilinci etkin kılmasıdır.” 

(Özcan, 2003 ) Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının toplumun geleceği yönündeki 

görev ve sorumlulukları her zamankinden özellikle bilişim teknolojileri çağında daha 

da fazladır. Öğretimin amacı, bireylerin zihinlerinde düşünmeye, bilmeye giden 

yolları nasıl bulabileceklerine dair yardım etmektir, rehber olmaktır.  Bireyin bilgi, 

beceri, davranış ve çalışma yöntemlerini geliştirmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple 
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öğretime ilk başlangıç birinci sınıfta yazı eylemi ile olur, yani alfabeyi öğrenme yolu 

ile bilgiye giden bütün kapılar açılır. 

Alfabe, harf yazısı “ hece yazısında tek heceli sözcüklerin zamanla “sesli” 

elemanlarını yitirip “tek ses” işareti haline gelmeleri ya da şekil yazısındaki 

işaretlerin stilize edilip belirli bir sesi belirten simgelere dönüştürülmesi, yazının 

gelişmesinde son aşamayı oluşturmaktadır. Bu simgeler dizisinde ilk işaretlere 

Yunanca’ da alfa, beta, Arapça’ da elif, be denildiği için tüm dizgenin adı Arapça’  da 

elifba olmuştur. Dilimize önceleri bu biçimde geçen ad, Türkçedeki ses uyumunun 

etkisiyle ‘alfabe’ ye dönüşmüştür. Bu harflerin adlarının sıralanmasından oluşan bir 

ad olduğundan ötürü de Türkçe’nin özleştirilmesine paralel olarak alfabe yerine 

“abece” denilmeye başlanmıştır.” (hakkında bilgi nedir. com) “Alfabe, bir dildeki 

sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler 

topluluğu” olarak tanımlanabilir.(Yeni Rehber Ansiklopedisi,---) Başka bir tanım ise; 

“bir dilin yazıya aktarılmasına yarayan yazı işaretleri sistemi. Bu yazı işaretlerinin, 

uzlaşmaya dayanan bir düzene göre dizilmesinden meydana gelen sıra. Bu yazı 

işaretlerine verilen adlarla elde edilen sıra.” (Meydan Larousse, 1992) Latin alfabesi 3 

Kasım 1928’ de yapılan Harf İnkılabı ile kullanılmaya başlanmıştır. 8i sesli  “a, e, ı, i, 

o, ö, u, ü” olmak üzere 29 harften ibarettir. 

Harflerin biçimsel özellikleri öğrenildikten sonra yazı, yani yazma eylemi gelir. 

Yazıyı tanımlarsak; “Bir sayfa mekânında, harf biçimlerinde var olan matematik-

geometri kurallarının kalem ölçüsü ile hayali çizgiler satır çizgisi üzerinde, dengeli 

boşluklar bırakılarak oluşturulan anlamlı-anlamsız harf-kelime ve cümlelerin, görsel 

ve işlevsel olan kalıcı, sabitleşen tasarımına yazı denir.”( Özer, 2014). 

Yazı eylemi, bireyden bireye değişen bir eylemdir, bir beceridir,  yani bireyseldir. 

Bireysellik yazı eylemi ile somutlaşarak içten dışa doğru açılan bir kalıcılık sağlar. 

Yazı, ruhun harfler yolu ile iletişime geçerek somutlaşmasıdır. Yazı eylemden 

ibarettir. Eylem sırasında beden, zihin ve duygu birlikteliği sürer. Eylem halinde iken 

kurallar bireye özgü değişiklikler göstererek somutlaşır. Yazıda disiplinli bir 

disiplinsizlik de meydana gelebilir. Yani başka bir deyişle kurallı bir kuralsızlıktan 

söz edilebilir. Eylem sürerken, kuralların bilinmesine rağmen bir ihlal durumu 
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gerçekleşebilir. Bu sebeple yazıda olgunluk zaman isteyen bir süreçtir. Harflerin 

anatomik yapıları, temel tasar öge ve ilkelerinin kavranması, sayfa tasarımı bilinçlilik 

halinin ilk göstergeleridir. Bu durumun profesyonelleşmesi zaman alır. Ancak yazıda 

bilinçlilik halinin olgun hale gelmesinde öğretmenin rolü kaçınılmazdır. 

Düşüncenin araç-gereçlerle birlikteliğinin uyumlu hale gelmesindeki ana özellikler 

süreklilik, bütünlük ve işçiliktir. Bu durum bireyin öz benliğinin olumlu-olumsuz 

yansımalarının göstergesidir. Yazı ile duygusal duyarlılığın artışı da sağlanır. Ahlak 

duygusu ile birlikte hayranlık duygusu da gelişir. Kalemin sayfa mekânı üzerinde 

bıraktığı izler estetik duyarlılığı ve beğeni duygusunu da geliştirir. Hem yazı eylemi 

sırasında yazı metni ile bir duygu akışı söz konusu iken eylem bitiminde de izleyici 

ile bir duygu birlikteliği de sağlanabilir. Kimyager Quimly demektedir ki düşünce 

çözülmüş madde, madde de şekillenmiş düşüncedir. Bunu sağlayan birinci özellik de 

yazıdır. Bu durumda ortaya çıkan yazı için düşüncenin sayfa mekânında 

somutlaşarak şekillenmiş gerçeğidir denilebilir. 

Zihne kodlanan harf biçimleri düşünce ile ilişkilendirilerek tasarı haline gelir ve 

eylem sürecinde sayfa mekânına yansıyarak tasarıma dönüşür. Hafızaya ait harf 

taslaklarını, harf biçimlerini birey öz yazısına dönüştürürken uyumlu-uyumsuz, 

simetrik-asimetrik, formel-informel bir şekilde uygulayabilir. Her birey öğretim 

süresince öğrendiğini aynı gerçeklikte ve ayrıntıda ifade edemeyebilir. Önemli olan 

yazmayı bilmek değil özenli, okunaklı, kurallı, güzel yazabilmektir. Güzel yazı 

eğilimlerini, alışkanlıkları doğru yönlendirmek önemlidir. Doğru, kurallı bilinen harf 

biçimlerini birbiriyle ilişkilendirilmeleri de uyumlu olmalıdır. Ölçülerin doğru 

kavranması doğru algı, doğru gözlem ile mümkündür.  

Harflerin tek tek gruplanarak inşası zihni faaliyetin beceri ile örtüşmesi sonucu üslup 

çeşitlenmeleri gerçekleşir. Her yeni inşa bireyin yeteneği ile orantılıdır. Harf, harf 

grupları eylem etkinlikleri esnasında basitlikten başlayarak ilişkiler ağına ulaşır ve 

estetik değişimi yansıtır. Kendi harf bileşimlerini oluşturan birey, sayfa mekânına 

yansımasını özenli bir şekilde yaratıcılaştırır. Harf biçimlerinin taklidini başarılı bir 

şekilde gerçekleştiren birey algısı ve duyumuyla birlikte estetik bir sayfa düzeni 

yakalar. Ancak her zaman beceri güçlü olamayabilir, düşük bir değer de söz konusu 
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olabilir. Harf taklitlerinde fark edilen zayıf noktalar güçlendirilmeye, geliştirilmeye 

açık olarak değerlendirilir. Harflerin ilişkisizliği uyumsuzluğu meydana getirir. 

Harflerin yazılış yönleri, satırdaki duruşu anatomik yapılarını taklit ederek 

kavratmak ve uygulamada mükemmelliği yakalamak harf gerçekliğinin somut 

gerçekliğe yansımasıdır. Bireyin harflerle kurduğu- kuramadığı ilişki olası gerçeklikte 

yansımasını bulur. Zamanla daha estetik bir hal alması beklenen harf biçimleri, sayfa 

mekânında otomatikleşen eylem etkinliğine bağlıdır. Harflerin kurgulanarak taklidin 

gerçekleşmesi, becerinin ustalaşması zaman faktörüne bağlıdır. Birey eylem 

etkinliğine geçerken sadece gördüğünü yansıtma, yansıtabilme çabasındadır. Yazı ile 

izlenim bırakabilme de bakış (algı alanına yönelik) ve görüş açıları (düşünce alanı) 

birincil öneme sahiptir. Eylem esnasında zihni faaliyet, algı ve anlama ile birlikte 

birey kendi benlik ve bilincini keşfeder.       

Yöntem 

Bu çalışmada , bitişik eğik el yazısına ilişkin öğretmen adaylarının  Güzel Yazı 

Teknikleri dersini almadan önceki düzeylerinin belirlenebilmesi için  nitel araştırma 

deseni benimsenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen  adaylarının 2005 yılından itibaren programda yer 

alan bitişik eğik el yazısı alfabesine yönelik hazır bulunuşluklarını ölçebilmektir.  

Kapsam ve Sınırlılık 

Uygulamalar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Ana Bilim Dalı II. Sınıf öğrencileriyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 

Güzel Yazı Teknikleri dersinin ilk 3saatlik ders başlangıcında gerçekleşmiştir. 

             BULGULAR 

2014-2015 eğitim-öğretim yılının “Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi” dersinin ilk üç 

saatlik zaman diliminde 40 öğrenci ile yapılan bitişik eğik el yazısına ait hazır 

bulunuşluklarını değerlendirebilmek amacıyla alfabeyi yazmaları istenmiştir. Yazılan her 

öğrenciye ait alfabe uygulamaları taranıp,kız ve erkek öğrencilere ait 29 büyük harf -29  
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küçük harf olmak üzere örnekler numaralandırılmış ve tablolaştırılmıştır. Olması gereken 

örnek harf tabloda yer alırken yapılan yanlışlıklar maddeler halinde belirtilmiş ve yanlışı 

yapan öğrenci sayıları da  gösterilmiştir.     

  

                Büyük Harfler 

              

  

Harfin yazılışında en fazla hata tepe noktasının dar açılı olarak yapılmasında 

görülmektedir. Orta bölüm elipsini dik-eğik-aşağı-yukarı-içte-dışta yapılmasıyla hata 

oranı artış göstermiştir. Ayrıca, üç öğrenci örnek harfe benzemeyen farklı biçimde 

farklı çizim gerçekleştirmiştir. 

  

Dik, sağa sola doğru eğim, söz konusu iken bombelerin, kıvrımların orantısız olduğu 

ve hata sayısı oranının yüksek olduğu bir harftir. Ayrıca, kalem basıncının yüksek 

tutulmasıyla yazılan harfler de mevcuttur.  

   

  

Büyük harflerde kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisi olmaz iken bağlantı 

çizgisini yaparak başlayanlar vardır. Hatta başlangıç ve bitiş bölümünü bombeli 

yapanlar da görülmektedir. 
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Büyük harf yazımında kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisi olmazken 

bağlantı çizgisi yapan öğrenci sayısı oranı yüksektir. Başlangıç ve bitiş bölümlerinde 

bombe yapanlar olduğu gibi, harfin noktasını üzerine yapanlar çoğunluktadır. Harfin 

noktasını yapmayanlar ve harfin hangi harf olduğu noktasında anlaşılır tarzda 

yapmayanların sayısı da, düşündürücüdür.  

 

                  

         

Genellikle dik, eğik temel yazı gibi yazanlar olmasına karşın, bombeyi dışarıda değil 

de, alt satırda veya içte yapanlar çoğunluktadır. Kalem basıncının doğru bir şekilde 

yapılmadığı da görülmektedir. 

 

 

     

 

Dik veya eğik temel yazı gibi yazanların sayısı azımsanmayacak değerdedir. Harfte 

bombe bulunmaz iken, harfin orta ve dış bölümünde bombe yapanlar vardır. 
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Dik veya eğik temel yazı gibi yazanlar çoğunluktadır ve küçük harf gibi yazanlar da 

vardır. 

 

 

                

Dik veya eğik temel yazı gibi yazanların sayısı çoğunluktadır. Kendinden önce gelen 

harfle bağlantı çizgisi olmamasına rağmen yapanlar ve iç bölümde bombe 

oluşturanların oranı eşdeğerdedir. Ayrıca harfi anatomik yapısına göre yapmayanlar 

vardır. 

 

                  

Dik veya eğik temel yazı gibi yazanlar ile iç bölümde bombe yapanların sayısı eşittir. 

Harfi anatomik yapısına uygun, olması gerektiği gibi yapmayanlar da görülür. 

 

                  

 

Yazımı zor olan harflerden biridir. Başlangıç çizgisini yapmayanlar olduğu gibi 

harfin bombesini de olması gereken yerlerde yapmadıkları dikkat çekici bir husustur. 

Harfin olması gerektiği gibi yapmayanların sayısı oldukça yüksektir. 
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En fazla hata yapılan harflerden biridir. Sağa-sola, yılankavi, düz veya Romen rakamı 

gibi yazanlar olduğundan harf yazımında çeşitlilik görülür. Hatta başlangıcı, alt 

bölümünü bombeli yapanlar da vardır. 

 

                  

I harfinde yapılan hatalar aynen İ harfinde de geçerlidir. Ancak harfin noktasını daire 

şeklinde, yatay çizenler olduğu gibi harfin noktasını yapmayanlar da görülür. 

 

                  

 

Harfin noktası olmamasına rağmen harfe nokta yapanların sayısı yarıdan fazladır. 

Harfi alfabe sıralamasında yazmayan bir kişi de vardır. Başlangıç bölümünde olması 

gereken dalgalı çizgi yapılmazken bombeli veya düz çizgi ile başlayanlar olduğu 

görülür. Harfin satırda kapladığı ölçüsünün de uygun olmadığı örneklerde ortadadır. 

 

             

 

Başlangıç çizgisini yapmayanlar, orta bölümde bombe yapanların sayısı birbirine eş 

gibidir. Bombe olmaması gereken harfte sağ-sol veya bombeli başlayanlar 



Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısı Alfabesi İle İlgili Düzeyleri	

	

208                          Batı	Anadolu	Eğitim	Bilimleri	Dergisi	(BAED),	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	İzmir-Türkiye		ISSN	1308		-	8971 
	

çoğunluktadır.  Dik veya eğik temel harf gibi yazanların varlığı da görülür.                 

Başlangıç kavisini yapmayanlar çoğunluktadır. Örnek harfe benzeyen bir örneğin 

olduğu ve genellikle bombenin olması gereken yerde yapıldığı da anlaşılmaktadır. 

 

 

 

                  

Harfin sağ ve sol çizgilerinin paralel çizilmediği ve orta bölümün de genellikle kavisli 

çizildiği görülür. Hatta sol kısımda harfin kendinden sonra gelen bağlantı çizgisinin 

de bombeli yapılması ilginçtir.   

                  

 

“M” harfinde olduğu gibi paralel çizgilerin olması gerektiği gibi yapılmadığı 

örneklerde yer alır. Ancak bir kaç örneğin düzgün olduğu göze çarpar. Yine harfe 

bombe yapma isteği sağ-sol-alt-üst bölümlerindeki çizimlerde anlaşılır.               

Genellikle kesişme bölümünde sorun yaşandığı ve orta bölüm bombelerinin dar-

geniş- çift yapıldığı örneklerde görülür. Bitişik eğik el yazısında, bağlantı çizgisinin 

sağa doğru yapılması gerekirken, bağlantı çizgisinin sola doğru çizildiği 

görülmektedir.  
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“O” harfinde görülen hataların bu harfte de yapıldığı görülmekte, harfi alfabe 

sıralamasında yazmayan bir öğrenci de bulunmaktadır. Harfin noktalamalarının sağa 

doğru eğik ve çizgisel olması gerekirken birey, kendine özgü tarzda veya sola doğru 

noktasal yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

 

                  

Sırt çizgisini düz, üst bölümünü boşluksuz yapanlar yarıdan fazladır. Harfte bombe 

olmamasına rağmen bombe yapanlar da vardır. Hatta harfin ölçülü yapılmadığı da 

oranlamalara dikkat edildiğinde anlaşılmaktadır. 

 

 

 

            

Harfte bombe olmamasına rağmen harfin orta bölümünde bombe yapıldığı ve 

yapanların sayısının da yarıdan fazla olduğu göze çarpar. Harfin göze hoş gelmeyen 

tarzda yapıldığı da görülür. 
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Harfi dik- eğik temel harf gibi yazanlar çoğunluktadır. Bombenin doğru yerde 

yapıldığına dair örneklerin sayısı ise oldukça azdır. Kendinden sonra gelen harfle 

bağlantı çizgisini yapmayanların sayısı da fazladır. Harfin kıvrımının da başarısız 

olduğu söylenebilir. 

                  

“S” harfinde olduğu gibi hatalar bu harfte de aynı şekildedir. Harfin noktasının çizgi 

şeklinde ve biraz mesafeli yapılması gerekirken harfin noktasının üzerine yapanların 

sayısı oldukça fazladır. Noktasını yapmayanların sayısı ise düşündürücüdür. 

 

 

 

                 

Harfi düzgün yapan bir kişi görülürken harfe bombe yapanların varlığı da söz 

konusudur. Ana çizginin bitiş kıvrımını yapmayıp düz bitirenler fazladır. 
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Harfin sağ tarafta aşağı doğru inen bitiş çizgisini yapmayanların sayısı fazladır. 

Başlangıç kavisini çizmeyip, düz veya bombeli yapanlar da görülür. Hatta harfin 

eğimi ve estetik görünüşü noktasında başarısızların çoğunlukta olduğu söylenebilir. 

 

 

 

“

U” harfinde görülen hataların aynen bu harfte de yapıldığı görülür. Ayrıca bir kişinin 

harfin noktasını yapmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

 

Harfin başlangıç kavisini yapmayanların ve sol tarafına bombe çizenlerin sayısı 

düşündürücüdür. Orta bölümün sivri yapılması harfin estetiğini etkileyen 

faktörlerden biridir.  

 

 

                  

Harfin alt-üst bölümünü ölçülü yapmayanlar ile alt bombesini yapmayanların oranı 

eş değer sayıdadır. Dik-eğik temel yazı gibi yazanlarda vardır. Hatta düzgün 

olmayan, estetik kaygı hissedilmeden yazılan harflerin varlığı ilginçtir. 
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En fazla hata üst çizginin dalgalı olmayışında ve orta bölümün çizgisinin 

yapılmayışındadır. Harfi küçük harf gibi çizenler olduğu gibi sol alt bombesini 

yapmayanlar da vardır.              

Küçük Harfler 

                 

 

Anatomik yapısını elips olarak yapmayanlar ve bağlantı çizgisini yapmayanların 

sayısı eş değer gibidir. Sırt çizgi bombesini elips yapanlar olduğu gibi çizgilerin sade-

yalın çizilmediği ve çizgi pasaklılığına sebebiyet verdiği örneklerde görülür. 

 

                 

Bombelerin fazla olduğu bir harftir. Ancak, bombelerin ve oranlarının doğru bir 

şekilde ve olması gereken yerde çizilmediği görülür. İç dönüş bombelerinde de aynı 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

 

 

                 

Harfte olması gereken bağlantı çizgisinin yapılmadığı, harfin alt veya üst kavisinde 

bombenin yer aldığı görülür. Hatta harfe nokta konularak “ç” harfine 

dönüştürüldüğü dikkat çekici bir durumdur. 
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“

c” harfinde görülen hataların bu harfte de yinelendiği görülür. Harfin noktasının 

dışarıda mesafeli olarak konulması gerekirken noktanın üzerine konulduğu 

örneklerde anlaşılmaktadır. Ancak harfin noktasını yapmayan bir öğrenci de vardır. 

 

                              

 

K

endinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmadan başlayanlar çoğunluktadır. 

Sırt çizgisini sola eğik yazarken, sırtta olmaması gereken bombeyi yapanların sayısı 

da az değildir. Anatomik yapı içinde elipsin yapılmış olması ve örnek harfe 

benzemeyen tarzda çizilmesi ilginçtir. 

 

 

 

                   

Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmadan başlayanların sayısı 

yüksektir.  Anatomik yapısını olması gerektiği gibi yapmayanlar da çoğunluktadır. 

Harfin bitiş noktasını bombeli yaparak sonuçlandıran bir kişi de vardır. Kalem 

basıncını da farklı kullananların çeşitlendiği bir harftir. 

 

D

ö
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rt çizgi üç aralığa yazılan uzun düz bir çizgiden oluşan harftir. Ölçüsü konusunda 

kısa tutanlar çoğunlukta olduğu gibi alt çizgisini kıvrım yaparak bitirenler de vardır. 

Alt bölümde bombe olmamasına karşın bombeli yapanlar ve büyük harf tarzında 

çizenler olabilmektedir. 

 

 

                        

Kırk kişinin otuz dokuz kişisi üst elipsin anatomik yapısını düzgün yapmamıştır. Alt 

elipsini ve uzantısını da ölçülü yapmayanların sayısı da düşünüldüğünde başarılı bir 

harf olarak yapılmadığı gerçeği ortadadır. Kendinden önce gelen harfle bağlantı 

çizgisinin de çoğunluk tarafından çizilmediği görülür. 

 

 

                

 

Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanlar, alt uzantısını ve üst 

elipsini düzgün yapmayanların sayısı oldukça fazladır. Alfabe sıralamasında harfi 

yazmayan olduğu gibi, noktasını yapmayan da vardır.  
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Harfin anatomik yapısı gereği olması gereken üst bombesini yapmayanların sayısı 

oldukça fazladır. Alt ve üst oranlarının ölçüsü de uygun olmayarak çizilmiştir. Sola 

eğik veya dik yazanlar eğim konusunda da başarısız bir şekilde çizimi 

gerçekleştirmiştir.  

                   

 

Alt ve üst bağlantı çizgisini yapmadan çizenler çoğunluktadır. Kolay bir harf gibi 

görünmesine rağmen düzgün olarak yapmayanların sayısı da düşündürücüdür. 

 

 

                        

Aynı “ı” harfinde geçerli olan hatalar söz konusudur. Harfin noktasını düzgün 

çizmeyenler olduğu gibi noktasını yapmayanlar da vardır. 

                                

 

Harfin alt bombesini yapmayanlar çoğunluktadır. Boyut ölçüsünün de orantılı 

olmadığı görülür. Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanlar 

olduğu gibi üst kısmını çizgi şeklinde yapanlar da vardır. Noktalı bir harf olmasına 

rağmen noktalı yapmayanlar ve noktasını düzgün yapmayanlar söz konusudur. 

Ayrıca alfabe sıralamasında harfin yazılmaması da şaşırtıcıdır. 
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Olması gereken üst bombeyi ve kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini 

yapmayanların sayısı azımsanmayacak değerdedir. Üst uzantısını alt uzantısına göre 

uzun yapanlar çoğunluktadır. 

 

 

                   

 

Ölçüsüz bombe yapanlar ile bombesi eşit olanların sayısı birbirine yakın sayılır. Sola 

doğru eğik yapanlar ile düzgün çizemeyenlerin sayısı da az değildir. 

 

 

                            

 

 

Olması gereken orta bölüm çizgisini eşit çizmeyip oranlama hatası yapanlar vardır. 

Sağ-sol bölümlerinin bağlantı çizgisini de bombeli yapanların olması da şaşırtıcıdır. 
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Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini çizmeyenlerin oranı ile üst dönüşü 

düzgün olmayanların sayısı birbirine yakındır. Hatta kendinden sonra gelen harfle 

bağlantı çizgisini bombeli çizenlerin oluşu da ilginçtir. 

                   

 

Bağlantı çizgisi ile kesişme bölümünde boşluk bırakanların sayısı diğer hatalara göre 

en yüksek hata oranını göstermektedir. Harfi dar yaparak dönüş çizgisini de ters 

yönde yapanlar şaşırtıcıdır. 

                             

 

“O” harfinde görülen hataların aynı olması dikkat çekicidir.  Ancak noktaları sola 

doğru ve düzgün yapmayanların sayısı da az değildir. Harfi alfabe sıralamasında 

yazmayanların olduğu da görülür. 

                   

 

 

Kendinden önce ve sonra gelen harfle bağlantı çizgisi yapmayanların sayısı oldukça 

yüksektir. Harfin anatomik yapısını düzgün çizemeyenlerin sayısı ise 

düşündürücüdür.  Sırt çizgisine kıvrım ve iç bombe yapanlar da vardır. 
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Harfi olması gerektiği gibi yapanların olmadığı görülür.   Harfin kendinden önce 

gelen bağlantı çizgisini yapmayanlar ile aşağı doğru iniş ve yukarı doğru çıkış 

noktasında boşluk bırakmayanların oranı birbirine yakındır.  

 

                   

Dik veya eğik temel harf gibi yazanlar çoğunluktadır. Dolayısıyla kendinden sonra 

gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanların sayısı da yüksektir. Harfin alt veya üst 

bölümlerinde bombe yapanlar da vardır. Ayrıca harfi alfabe sıralamasında yazmayan 

bir öğrenciye de rastlanılmıştır. 

 

                  

“S” harfi ile aynı hatalar ve aynı sayısal değerler görülür. Ancak harfin noktasını 

yapmayan bir kişi olduğu gibi noktasını üzerine yapanların sayısal değeri de oldukça 

yüksektir. 

 

 

                   

“T” harfi alfabedeki diğer harflerden farklı olarak ölçüsü değişiktir. Boyu bir nolu 

satır çizgisine değmez, kısa tutulur.  Bu sebeple doğru anlaşılamayan bir harftir. 

Boyutunu uzun yapanlar, harfe bombe ile başlayanlar olduğu gibi, bağlantı çizgisini 

başlangıç ve bitiş noktasında yapmayanlarda görülür. 
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Harfi alfabe sıralamasında yazmayan bir kişi görülür. Kendinden önce gelen harfle 

bağlantı çizgisini yapmayanlar çoğunluktadır. Anatomik yapıya uygun bir şekilde 

çizen yok gibidir denilebilir. Hatta harfe noktalar koyarak “ ü” harfine dönüştüren bir 

kişi de vardır. 

                               

 

Harfi alfabe sıralamasında yazmayan bir kişi görülür. “ u” harfi ile aynı hatalar ve 

aynı sayısal değerler görülür. Ancak harfin noktalarını düzgün çizemeyenlerin sayısı 

da az değildir.   

                           

Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanlar ile orta bölümü üçgen 

yapanların sayısı birbirine eşit sayılabilir. Düzgün olmayan, anlaşılamayan bir tarzda 

çizilen harflere de rastlamak mümkün görünmektedir. 

 

 

                         

 

Harfin alt ve üst bölüm ölçüsünü düzgün bir şekilde çizemeyenler çoğunluktadır. 

Ayrıca alt bombesini yapmayanlar olduğu gibi düzgün çizemeyenler de oldukça 

fazladır. Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini çizmeyenlerin sayısı da 

yarıdan fazladır. 

 



Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısı Alfabesi İle İlgili Düzeyleri	

	

220                          Batı	Anadolu	Eğitim	Bilimleri	Dergisi	(BAED),	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	İzmir-Türkiye		ISSN	1308		-	8971 
	

 

                   

Kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanların sayısı öğrencilerin 

tamamını kapsamaktadır. Harfi büyük harf gibi algılayarak orta bölümüne çizgi 

çizenler de yarısıdır. Düzgün olmayan, anlaşılmayan harfler olduğu gibi sağ veya sol 

bölüme bombe yapanlar da görülür.   

SONUÇ 

Yapılan araştırmada öne çıkan bulgular ışığında büyük ve küçük harflerde yapılan 

genel hatalar şöyle sıralanabilir; 

-Büyük harflerde yapılan hatalar ve hata yapan kişi sayısı ; 

 “J” harfinde harfin alt uzantısını bombeli yapmayanlar 31 kişi; “ Z” harfinde üst 

çizgisini dalgalı olarak çizmeyenler 29 kişi;  “Ş” harfinde harfin noktasını üzerine 

yapanlar 27 kişi; “ F” harfinde dik veya eğik temel yazı alfabesi gibi yazanlar –“L” 

harfinde harfe kavisli başlamayanlar 24 kişi;  “Ç” harfinde harfin noktasını üzerine 

yapanlar-“ V” harfinin orta bölümünü sivri yapanlar- “Y” harfinin alt ve üst 

bölümünü ölçülü yapmayanlar 23 kişi;  “R” harfinin iç bölümünde içte –dışta bombe 

yapanlar 22 kişi; “ I”-“ İ” harfinin başlangıcını düz çizgi ile başlayanlar, “K” harfinin 

orta bölümünde içte -dışta bombe yapanlar 21 kişi; “A” harfinin tepe noktasını dar 

açılı yapanlar, “B” harfinin sırt bölümünü düz yapanlar 20 kişi,  “U” harfinin aşağı 

doğru inen bitiş çizgisini yapmayanlar 19 kişi; “Ü” harfinin aşağı doğru inen bitiş 

çizgisini yapmayanlar 16 kişi; “ S” harfini dik veya eğik temel yazı alfabesi gibi 

yazanlar 15 kişi,  “D” –“E” harflerini dik veya eğik temel yazı alfabesi gibi yazanlar 

14 kişi; “T” harfinin temel, ana çizgisini düz yapanlar 12 kişi;  “C” harfine bağlantı 

çizgisi ile başlayanlar –“H” harfinin sadece sol tarafında bombe yapanlar 11 kişi; “G” 

harfini dik veya eğik temel yazı alfabesi gibi yazanlar 10 kişi; “M” harfinin orta eğim 

çizgisini geniş kavisli yapanlar 9 kişi; “Ğ” harfini dik veya eğik temel yazı alfabesi 
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gibi yazanlar 8 kişi; “ O”- “Ö” harfinin kesişme bölümünde boşluk bırakanlar 6 kişi, 

“N” harfinde sağ üst bölümü bombeli yapanlar 4 kişidir. 

- Küçük harflerde yapılan hatalar ve hata yapan kişi sayısı;  

“e” harfinin anatomik yapısını düzgün yapmayanlar, “ z” harfinin bağlantı çizgisini 

yapmayanlar 40 kişi; “g” harfinin üst elipsini düzgün yapmayanlar 39 kişi; “f” 

harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar, “h” harfinin üst ve alt ölçüsü uygun 

olmayanlar, “ p” harfinin elipsini düzgün yapmayanlar 38 kişi; “ ğ” harfinin alt 

uzantısını düzgün yapmayanlar 37 kişi; “ş” harfinin alt bağlantı çizgisini 

yapmayanlar, “ y” harfinin üst ile alt bölümünün ölçüsünü düzgün yapmayanlar 36 

kişi;  “m” harfinin orta bölüm çizgisini eşit yapmayanlar 35 kişi, “ s” harfinin 

kendinden sonra gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanlar 34 kişi,  “g” harfinin 

bağlantı çizgisini yapmayanlar 33kişi, “ş” harfinin noktasını üzerini yapanlar 31 kişi, 

“ç” harfinin noktasını üzerine yapanlar- “d”, “ğ” harflerinin bağlantı çizgisini 

yapmayanlar-“ r” harfinin aşağı doğru iniş yukarı doğru çıkış noktasındaki açısını 

yapmayanlar 30 kişi, “ p” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar 29 kişi,  “a” 

harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar 28 kişi,  “r” harfinin bağlantı çizgisini 

yapmayanlar 26 kişi, “y” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar ve alt bombesini 

düzgün yapmayanlar 25 kişi, “h” harfinin üst bombesini yapmayanlar 24 kişi, “ a” 

harfinin anatomik yapısını elips yapmayanlar-“ k” harfinin üst bombesini 

yapmayanlar-“ n” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar- “z” harfinin orta 

bölümüne çizgi yapanlar 22 kişi, “ ş” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar- “z” 

harfinin sol alt kısmını bombeli yapanlar 21 kişi; “ l” harfine ölçüsüz bombe yapanlar- 

“p” harfine kendinden sonra gelen harfle bağlantı çizgisini yapmayanlar 20 kişi, “b” 

harfinde sırt bombesi yapmayalar- “e” ve “s” harfinde bağlantı çizgisi yapmayanlar- 

“v” harfinde orta bölümü üçgen yapanlar 19 kişi; “f” harfinde altta bombe yapanlar- 

“v” harfinde bağlantı çizgisini yapmayanlar 18 kişi; “h” harfini sola doğru eğik 

yazanlar- “j” harfine alt bombe yapmayanlar-“l” harfine bombe yapmayanlar – “n” 

harfinin üst dönüşünü düzgün yapmayanlar-“ u” harfinin bağlantı çizgisini 

yapmayanlar 17 kişi; “o” harfinin kesişme bölümünde boşluk bırakanlar- “ü” harfinin 

noktalarını düzgün yapmayanlar 16 kişi; “f” harfinin üst kısmında bombe 
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yapmayanlar- “s” harfini dik veya eğik temel yazı harfi gibi yazanlar 15 kişi; “ ı” 

harfinin alt bağlantı çizgisini yapmayanlar- “k” harfinin orta bölüm elipsini 

yapmayanlar- “t” harfinin üst bölümüne bombe yapanlar 14 kişi; “j” harfinin üst 

kısmını çizgi yapanlar-“t” harfinin üst uzantısını uzun yapanlar 13 kişi; “ j” harfinin 

boyut ölçüsünü yanlış yapanlar-“k”-“t” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar 12 

kişi; “j”-“k” harfinin bağlantı çizgisini yapmayanlar- “ö” harfinin iç dönüş bombesini 

düzgün yapmayanlar- “p” harfini dik yazanlar 11 kişi; “k” harfinin üst uzantısını 

uzun yapanlar- “v” harfini düzgün yapmayanlar 10 kişidir.       

-  En fazla hata sayısı olan büyük harfler;  “İ” harfi 12 hata, “Ç” ve “I” harfi 9 hata, 

“H” harfi 8 hata,  “E” ve “K” harflerinde 7 hata, “ B”-“J”-“N”-“Ş”-“T”-“Ü”-“Z” 

harflerinde 6 hata,  “A”-“C”-“D”-“F”-“Ğ”-“L”-“M”-“O”-“Ö”-“R”-“U”-“Y” 

harflerinde 5 hata, “G”-“P”-“S”-“V” harflerinde 4 hata. 

-   En fazla hata sayısı olan küçük harfler; “h”-“i”-“j”-“k”-“ö”-“u” harflerinde 8 hata, 

“ g”-“ğ”-“p”-“s”-“ş”-“ü”-“z” harflerinde 7 hata, “c”-“ç”-“f”-“ı”-“l”-“m”-“o” 

harflerinde 6 hata, “b”-“d”-“n”-“t”-“y” harflerinde 5 hata, “a”-“e”-“r”-“v” 

harflerinde 4 hata.  

    

- Harf oranlarının büyük-küçük-orta değerde yapılarak satır oranıyla uygun olmadığı 

görülür. 

- Büyük harflerde kendinden önce gelen harfle bağlantı çizgisinin olmaması 

gerekirken, küçük harflerde olması gereken bağlantı çizgisinin ise yapılmadığı 

görülür. 

- Olması gereken harfe benzemeyen farklı biçimde farklı çizimler yapanlar görüldüğü 

gibi ( bu durum “düzgün yapmayanlar” maddesinde sayısal olarak belirtilmiştir), üst 

üste tasarımvari  çizilen çizgiler sonucunda çizgi değeri yüksek harf örneklerinin 

varlığı da söz konusudur. 

-  Özellikle büyük “J” harfinde nokta olmamasına karşın noktalı harf olarak yapanlar 

çoğunluktadır. 
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-  Büyük harf olarak yazılması gereken harfler küçük harf olarak yazılırken, durumun 

tam tersi olduğu da söylenebilir. 

-  Bitişik eğik el yazısında harflerin 60-70 derece sağa doğru eğim ile yazılması 

gerekirken, sola doğru veya dik olarak yazıldığı örneklerde anlaşılmaktadır. 

-   Harflerde bireylerin kendilerine özgü tarzda çizgiler, süsler yaptıkları gözlenmiştir. 

-   Harflerin anatomik yapılarında var olan paralelliklerin “F”, “H”, “M”, “N”, “V” 

harflerin çiziminde uyulmadığı örneklerde dikkati çekmektedir 

-  Aynı öğrencilerin benzer harflerin yazımında bile “G”, “Ğ”, “I”, “İ”, “O”, “Ö”, “S”, 

“Ş”, “U”, “Ü” farklı şekilde yazdıkları göze çarpmaktadır. 

  

-  Noktalı harflerde noktaların çizgi şeklinde dışarıya çizilmesi gerekirken harflerin 

üzerine yapıldığı görülür. 

-  Noktalı harflerde “ İ”, “Ş”, “Ö”, “Ü”, “Ç” olması gereken noktaların konulmadığı, 

muhtemelen unutulduğu düşünülmektedir.  

-  Bazı büyük harflerin “J” ve “Ö”,  küçük harflerde ise “ğ”,  “j”,  “ö”,  “s”,  “u”, “ü” 

harflerinin alfabe sıralamasında yazılmadığı, unutulduğu dikkat çekicidir.   

-  Özellikle harflerin başlangıç-orta-bitiş bölümlerinde bombe yapma isteğinin var 

olduğu görülür. 

-   Kalemi sıkı tutarak bastırıp yazanların oranı da yüksektir. 

Harflerin bireye özgü zevk ve teknik süzgecinden geçerek yazı diline aktarıldığı ve 

biçimlendiği söylenebilir. Bu durum eğitim yoluyla bireyin biçimlenmesinin de bir 

göstergesi gibidir. Harfler ard arda gelerek sözcükleri, sözcükler cümleleri, cümleler 

sayfa metnini oluşturur. Harflerin anatomik yapıları da doğru olarak yazılmış ve 

temel tasar öğeleri de doğru değerlendirilmiş ise güzel bir yazı ortaya çıkar. Bu 

sebeple güzel yazı yazma konusunda öğretmenlerin özellikle birinci sınıf 

öğrencilerine rol model oluşturduklarının bilinciyle güzel yazı yazma eylemi 
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konusundaki görev ve sorumluluklarının bilişim teknolojileri çağında daha da arttığı 

gerçeği unutulmamalıdır. Güzel harfler yazılarak oluşturulan bir metnin hem zihne 

hem de göze hitap edeceği dikkate alınarak her yazı eyleminde özenilmesi gereği 

vicdanlara aşılanmalıdır ki milletçe güzel yazı yazabilen medeni bir toplum oluşması 

mümkün olabilsin. Yazı eylemine karşı özenin, duyarlılığının ve bilincin açık 

tutulması toplumun genelini de ilgilendirdiği gerçeğinin de gündemde tutulmasının 

önemi ortadadır.  
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